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Nemzeti Fórum Szemle
A közelmúltban elhunyt Mórocz
Zsoltot búcsúztatja Papp Endre
fõszerkesztõ a

HITEL
ez évi májusi számában: „Fog-
lalkozott filozófiával, törté-
nelemmel, eszmetörténettel,
teológiával, irodalomtörté-
nettel és irodalomértelmezés-
sel, politikával, mítosz- és
eredetkutatással, mûvészet-
történettel, elméleti kozmoló-
giával, helytörténettel – ám
végsõ soron író volt: tele öt-
lettel, humorral, a századok
magyar literatúrájának gaz-
dagságát, és kifinomultságát
saját – egyszerre elméleti,
pragmatikus és mûvészi igé-
nyû – nyelvébe fogadó és azt
ritka tehetséggel használó,
nem ritkán magát is iróniával
méregetõ egyéniség.”

Csontos Márta A templom-
motívum szerepe Reményik
Sándor költészetében címû
írását a

BÚVÓPATAK
címû irodalmi folyóirat má-
jusi számában olvashatjuk.
Ebbõl idézünk: „Az emble-
matikus jelentõségû Temp-
lom és iskola az ember temp-
lomhoz és iskolához való jo-
gát fogalmazza meg, mint a
nemzeti kultúra megõrzésé-
nek lehetséges fellegvárait.
A refrén imperatívusza „Ne
hagyjátok a templomot, / A
templomot, / s az iskolát!”
azt sugallja, hogy ez a két
hely teszi lehetõvé magyar-
ságunk, identitásunk megõr-
zését. Az iskola mellett ki-
tüntetett szerepe van Isten
házának egy költõi alkotás
eszmei-lelki struktúrájának
kialakításában. A keresz-
ténység ilyen módon gondo-
lati, érzelmi minõséget hatá-
roz meg.”

K. R.
***

KÖSZÖNET
Köszönjük mindazon plébá-
niáknak, önkormányzatok-
nak, alapítványoknak, egye-
sületeknek, akik címünkre el-
küldik a helyi újságot, hírle-
velet. Ezeket továbbítjuk a
Lakiteleki Népfõiskolára és
adjuk tovább a Kárpát-me-
dence minden részérõl érkezõ
vendégeinknek. Remittendát
is szívesen fogadunk. Cím:
Lezsák Sándor a Magyar Or-
szággyûlés alelnöke 1055 Bu-
dapest, Kossuth tér 1–3.

Értékek, kincsek, hagyományok a Kárpát-medencében
Hungarikum vetélkedõ

A Lakiteleki Népfõiskola – a Magyar Országgyûlés, a Hungarikum Bi-
zottság és a Nemzeti Mûvelõdési Intézet támogatásával – a tavalyi évet
követõen újra meghirdette vetélkedõjét a hungarikum mozgalom nép-
szerûsítése, valamint nemzeti értékeink megismertetése érdekében. A
vetélkedõre idén a Kárpát-medencei általános iskolák 7. és 8. osztályban
tanuló diákjai jelentkezhettek.

A felhívásra közel 250 csapat küldte el jelentkezését Magyarország-
ról és a Kárpát-medence magyarlakta területeirõl. A 3 diákból és 1 felké-
szítõ tanárból álló csapatok interjút készítettek egy-egy olyan emberrel,
akire büszkék az adott településen, valamint a település legjellemzõbb
receptjét és/vagy ételleírását kellett begyûjteni, elkészíteni és fotókkal
dokumentálva beküldeni. Az eredményeik alapján az elõdöntõben 16-16
csapat mérhette össze tudását, ahonnan 8-8 csapat került a döntõbe. Az
elõdöntõnek és a döntõnek mindkét esetben a Lakitelek Népfõiskola
adott otthont, a 7. osztályosok esetében április 3–4., a 8. osztályosok ese-
tében május 23–24-e között.

A döntõk eredménye: A 7. osztályosok döntõjében az elsõ helyen a
forráskúti Betûcsillagok csapata, második helyen a dusnoki Nyerõ hár-
mas csapata, harmadik helyen pedig a szlovákiai Naszvad település
Pettyem együttese, negyedik helyen pedig a sárospataki Pataki diákok
csapata végzett. A 8. osztályosok döntõjében az elsõ helyen a tiszaszal-
kai Ballagó hagyományõrzõk csapata, második helyen a sárospataki Vá-
rosvédõk csapata, harmadik helyen a csákvári Bucimacik együttese, ne-
gyedik helyen pedig a soltszentimrei Unikornis bubo csapata végzett.

A vetélkedõ résztvevõi értékes hungarikum ajándékcsomagot kap-
tak. Az elsõ 4-4 gyõztes csapat egy kétnapos országjáró kiránduláson
vesz részt, 2019. június 26–27. között, amely szintén a hungarikumok-
hoz kötõdik majd.

* * *

Nagycsaládosok tábora
A lakiteleki Népfõiskola Alapítvány, a Hungarikum Liget szeretettel
várja a nagycsaládosokat 2019. július 29–augusztus 2. között a Nagycsa-
ládosok táborába.

Az Intézmény körbekerített, õrzõvédelemmel ellátott területén a
résztvevõ családok a délelõtti közös programokon (beszélgetések, kéz-
mûves foglalkozások) és a délutáni szabadidõs tevékenységek során
számos új élménnyel és baráti kapcsolatokkal gazdagodhatnak.

Szállás: a Kincsem Fogadóban, légkondicionált, 2-3 ágyas szo-
bákban.

A pályázat feltétele: plébánosi vagy lelkészi ajánlás. A korlátozott férõ-
hely miatt a pályázatokat a beérkezés sorrendjében tudjuk elfogadni!

A kedvezményes nagycsaládos üdülés költségérõl és a részletekrõl
bõvebb felvilágosítást található: www.nepfolakitelek.hu

A pályázat benyújtási határideje: 2019. július 1. (hétfõ) 16.00

A R C K É P

Közeledik a tanév vége, és egyre
több családban kezdik számolgatni
a gyermekek nyaralási, táboroztatá-
si költségeit. Az Országgyûlés szá-
mára minden gyermek egyformán
fontos. A kormány ezért kiemelt fi-
gyelmet fordít a gyermekekre, nem
csupán a nevelési és oktatási intéz-
ményekben, hanem az iskolai szü-
netek idején is. Emiatt mûködtetik
az Erzsébet-táborok programját,
amely nemcsak Magyarország leg-
nagyobb táboroztatási programja,
de európai méretekben is egyedülál-
ló. Az Erzsébet-táborok programja-
in 2016-ban közel 90 ezren vettek
részt, 2017-ben a résztvevõk száma
már meghaladta a 100 ezret, 2018-
ban, pedig 126 ezerre emelkedett az
Erzsébet-táborokban nyaralók szá-
ma. A program megkülönböztetett
figyelemben részesíti a halmozottan
hátrányos helyzetû, valamint fogya-
tékossággal élõ tanulókat.

Az Országgyûlésben, az Erzsé-
bet-programról szóló 2012. évi CIII.
törvény módosításáról szóló tör-
vényjavaslat tavaszi általános vitájá-
ban felszólalt Kovács Sándor, a
Fidesz-Polgári Szövetség ország-

gyûlési képviselõje és a Nemzeti Fó-
rumos képviselõcsoport tagja. Rész-
letezte azokat a beruházásokat, ame-
lyek megvalósulása esetén várható,
hogy az elkövetkezendõ években is
folytatódik az Erzsébet-táborokban
nyaralók számának a gyors növeke-
dése. Nemzetgazdasági szempontból
kiemeltnek nyilvánított beruházás
lesz a zánkai és a fonyódligeti Erzsé-
bet-gyermektáborok 26 milliárd fo-
rintban elõirányzott fejlesztése. „A
felújítások során a zánkai Erzsé-
bet-tábor minden meglévõ lakóépü-
lete megújul, új közösségi terek jön-
nek létre, felújításra kerül a színház-
terem, fejlesztik az éttermet, a sport-
csarnokot és a konyhát. Fonyódlige-
ten teljesen új, korszerû épületek lé-
tesülnek.”

A társadalmi léthelyzetekben
meglévõ különbségek mérséklése ér-
dekében fontos eszköz az Erzsé-
bet-táborok mûködtetése, hiszen sok
fiatal számára egy ilyen tábor teremti
meg az elsõ alkalmat arra, hogy a
magyar tengert lássák, és ott egy he-
tet közösségben, színvonalas, tartal-
mas programokkal eltöltsenek.

Fekete Gyula

O R S Z Á G G Y Û L É S

Beszélgetés Lezsák Sándorral
„2006-ban megalakította a Nemzeti Fórumot, amelynek a mai napig az el-
nöke. A FIDESZ szövetségeseként, annak választási listáján a Nemzeti Fó-
rum jelenleg is az Országgyûlés aktív résztvevõje, több ciklus óta Ön
Bács-Kiskun megye egyik meghatározó országgyûlési képviselõje, és egy-
ben az Országgyûlés alelnöke.

A felsorolt tevékenységek és tisztségek szorosan kapcsolódnak egy-
máshoz, egyik a másiknak a függvénye. A Nemzeti Fórum Egyesület biz-
tosított szervezeti keretet arra, hogy tagjai lehessünk a ma nyolc szerveze-
tet tömörítõ Fidesz – Magyar Polgári Szövetségnek. Ennek a szövetségnek
a keretén belül nyerhettünk el a választásokon országgyûlési képviselõi
mandátumokat, megyei közgyûlési helyeket, polgármesteri és helyi kép-
viselõi tisztségeket.

A Nemzeti Fórum Egyesület tagsága és szakértõi folyamatos munká-
juk révén elismerést szereztek a választói közvéleményben, és ennek kö-
szönhetõen is az országgyûlési választásokon jelöltjeink a kormánypárti
jelöltekhez viszonyítva is kitûnõen szerepeltek. Ez is szerepet játszott
abban, hogy a Magyar Polgári Szövetség nyolc szervezetének vezetõi
közül 2006 júniusa óta folyamatosan betölthetem az Országgyûlés alel-
nöki tisztségét. (…)

A mai kormányoldal egyik ereje a politikai egység, a közös munka lé-
te és a széttagoltság elkerülése. Ezt a helyzetet kell megõrizni a mi politi-
kai térfelünkön és ebben az esetben jó eséllyel folytatódhat a mai kor-
mányzás. Nem véletlenül próbálnak az ellenzéki pártok is összehozni
egyfajta politikai közösséget, de ennek a tartósságára a sok apró párt mi-
att kicsi az esély. Ugyanakkor a széles lakossági szavazóbázis egyik fel-
tétele a sokszínûség, a több szakmai és politikai mûhely, a több lábon ál-
ló politika. Jól mûködõ demokratikus áttétek révén megoldható a felsõ
vezetés politikai egységének, és a választók sokszínûségének az össze-
egyeztetése. Az egységet szolgáló sokszínûség érvényesülésének egyik
eleme volt az Országgyûlés tavaszi ülésszakának elsõ munkanapján,
hogy kilenc fõvel megalakult a Nemzeti Fórumos képviselõk parlamenti
munkacsoportja.”

(Részlet, a Lámpás – Az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszö-
vetségének májusi lapszámában megjelenõ cikkbõl, amelynek címe: Beszél-
getés Lezsák Sándorral a Nemzeti Fórum elnökével. A cikk teljes terjedelmé-
ben megtalálható a www.nemzetiforum.hu internetes oldalon is.)

K Ö N Y V A J Á N L Ó

DR. MOLNÁR IMRE:

Esterházy Jánosról
„Mi Esterházy üzenete a mai ember számára?

Az utolsó levelében, 1945. február 21-én, ezt írja:
»Nehéz körülmények között kerültem az élre, de ren-
díthetetlenül bízom a magyarok Istenében, hogy meg
fog segíteni engem, és rajtam keresztül az egész itteni
magyar családot.« Értelmezésem szerint ez annyit je-
lent, hogy ha azokat az értékeket, amiket õ fontosnak
tartott, amiért az életét is adta, mi a magunk életében
is komolyan vesszük, akkor nem fogunk elveszni.

A másik dolog, hogy a Magyar Parlamentben em-
léktáblát avattak születésének 110. évfordulójára. En-

nek az emléktáblának az a jelmondata: »Hivatásunk magyar, küldetésünk eu-
rópai.« Azt hiszem, ezt mindenkinek, minden magyar egyetemistának felírat-
nám a – hova is kell írni most? – igen, a Facebookjára, hogy ezt az egy mon-
datot jegyezze meg. Minden okunk megvan arra, hogy magyarként a magyar-
ságot, mint hivatást éljük meg, de úgy, hogy Európában is visszhangozzék en-
nek a hivatásnak a küldetése.

Ezalatt azt értem, hogy nekünk a mi legnemesebb, legszebb, legmaradan-
dóbb értékeinkkel kell példát mutatnunk Európa számára. Mert csak így lehe-
tünk egyenrangú tagjai az európai családnak.”

(Részlet, Molnár Imre: Gondolatok gróf Esterházy Jánosról címû cikkbõl,
amely teljes terjedelmében megtalálható a www.korkep.sk internetes oldalon.)

Dr. MOLNÁR IMRE szociológus, történész, diplomata. A felvidéki
Ipolyságon (jelenleg: Šahy, Szlovákia) született 1956. november 26-án. Nõs,
négy gyermek édesapja.Életút: A pozsonyi Comenius Egyetemen végzett két
év után, 1979–1981 között a szegedi József Attila Tudományegyetem hallga-
tója volt. 1986-ban az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen szerzett diplo-
mát, majd egyetemi doktori (1994), és kandidátusi (1998) fokozatot szerzett.
1986–1988 között a Magyar Mezõgazdasági Múzeumban, 1988–1990 között
a Magyarságkutató Intézetben, 1990–1993 között a Miniszterelnöki Hivatal
Határon Túli Magyarok Hivatalában, 1993–1998 között pedig a Teleki Lász-
ló Alapítvány Közép-Európa Intézetében dolgozott. 1998-tól a Magyar Kül-
ügyminisztérium munkatársa. Diplomataként több ízben Magyarország var-
sói nagykövetségén dolgozott. 2015. szeptember 1-tõl a Pozsonyi Magyar In-
tézet igazgatója. Több, a szlovákiai magyarság történelmével és a len-
gyel-magyar történelmi kapcsolatokkal foglalkozó cikk, tanulmány és könyv
szerzõje, szerkesztõje. Egyetemi tanulmányai befejezése óta foglalkozik Es-
terházy János életmûvének kutatásával. Kutatási eredményeit a magyar nyel-
ven kívül, lengyelül, szlovákul, németül és angolul is publikálta.

(Forrás: nemzetikonyvtar.hu)
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