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Nemzeti Fórum Szemle
Haza készül a legendás atya
címmel Somogyi Viktória az

AMERIKAI
MAGYARSÁG

ez évi 4. számában a 90 éves
Skerl Alfonz atya életútját is-
merhetjük meg. Ebbõl idé-
zünk:

„Skerl Alfonz atya 87 éves
korában vonult nyugdíjba. Az-
óta is aktív, még most 90 éves
korában is kórházlelkészként
teljesít szolgálatot.

Életkorának köszönhetõ-
en vannak emlékei 1938-ból
a magyar fõvárosban rende-
zett eucharisztikus világkon-
gresszusról. Alfonz atya a
nagy hatású egyházi rendez-
vényrõl akkor kiadott emlék-
album alapján idézte fel em-
lékeit. (…)

„A legnagyobb örömöm
az, hogy nemcsak misét tu-
dok mondani, hanem ki is tu-
dom osztani az örök élet ke-
nyerét a hívek között” – fo-
galmazott az interjúban Skerl
Alfonz atya az euchariszti-
kus kongresszushoz kapcso-
lódóan.”

Cigányság és cigánypaszto-
ráció határozza meg a

VIGILIA
ez évi februári számának tar-
talmát. Székely János püspök
atya Egy haza polgárai, egy
Atya gyermekei címû tanul-
mányából idézünk: „Álmom
az, hogy minél több olyan pap
és hitoktató legyen, aki külön-
leges szeretettel és nyitottság-
gal fordul a cigány testvérek
felé. A társadalmunkban meg-
lévõ szakadékot legkönnyeb-
ben a pap tudja átlépni, áthi-
dalni. Ha meglátogatunk egy-
egy roma családot, a papot a
legtöbb esetben nagy szere-
tettel és nyitottsággal fogad-
ják. Álmom az, hogy ne vár-
juk plébániáinkon, hogy eset-
leg majd csak megjelennek,
hanem mi tegyük meg a kellõ
lépéseket õfeléjük. Mindig az
elõnyösebb helyzetben lévõ-
nek kell a másik felé lépnie,
mindig õ határozza meg egy
nagyobb közösség alaphan-
gulatát.

Álmom az, hogy az egész
magyar társadalom (vagy leg-
alábbis ennek jelentõs része)
felismerje, hogy feladatom
van a romákkal kapcsolatban,
rajtam is múlik az õ befogadá-
suk, és ily módon a társadal-
munk általános hangulata,
egészsége.”

K. R.

CSATÁRI BÁLINT KOLLÉGIUM
– felhívás –

A Lakiteleki Népfõiskola és az Ifjú Konzervatívok a Nemzetért Egyesület
(IKoN) szervezésében, a Miniszterelnökség és a Magyar Nemzeti Bank
támogatásával Csatári Bálint Kollégium indul, amely a Kiskunság ta-
nyáinak, tanyán élõ emberek lehetõségeit, kulturális és szellemi állapo-
tának felmérését tûzi ki céljául.

A program folytatása az ezredfordulón szervezett két Tanyakollégi-
umnak, amelynek a tavaly õsszel elhunyt Dr. Csatári Bálint geográfus, a
Csatári Bálint Kollégium névadója volt a vezetõje.

A munka során kérdõíves lekérdezés és mélyinterjú módszerével
történik az adatgyûjtés. Az adatgyûjtést magában foglaló kérdõíves te-
repmunkára 2020. április 1–8. között, a mélyinterjús kutatásra 2020 au-
gusztusában kerül sor. A program zárásaként az adatok szakmai feldol-
gozása után a hallgatók és oktatók beszámolnak az elért eredményekrõl,
melybõl várhatóan 2020 novemberében egy könyv készül.

A program megvalósításához három fõs csapatok (csapatvezetõ - oktató,
vagy doktorandusz és két egyetemi hallgató) jelentkezését várjuk. A prog-
ram során a Lakiteleki Népfõiskola állja az utazás, a szállás és az ellátás teljes
költségét. A programon résztvevõ csapatok tagjai ösztöndíjban részesülnek.

Bõvebb információ: Demeter Péter, a Csatári Bálint Kollégium tech-
nikai szervezõje: 06306496820, demeter.peter93@gmail.com

Jelentkezési határidõ: 2020. március 6.
A felhívás teljes terjedelmében megtalálható: www.nepfolakitelek.hu

Béres József Emléknap
Felavatták a 100 éve született Béres
József Széchenyi-díjas kutató, a Bé-
res Csepp feltalálójának bronz
mellszobrát Lakiteleken, a Népfõ-
iskolán 2020. február 15-én.

Lezsák Sándor, az Országgyû-
lés alelnöke, a Lakitelek Népfõis-
kola vezetõje a Béres József Em-

léknapon köszöntõjében kiemelte: „Béres József szobra a népfõiskola
területén kialakított Nemzeti Panteonban azok szobra, bronz képmása
mellett kapott helyet, akik a XX. században igen erõs hatással voltak a
történelmi hazára, és sokat tettek azért, hogy ma egy szellemileg felfris-
sülõ nemzet részei lehessünk.”

Az eseményrõl bõvebben a www.nepfolakitelek.hu oldalon olvashatnak.

A R C K É P

Orbán Viktor miniszterelnök elõzõ év
társadalmi és gazdasági eseményeit
összefoglaló és értékelõ beszédei ha-
gyományosan februárban hangzanak
el. 2017-ben az Országgyûlés ülésén
értékelte az azt megelõzõ esztendõt és
hirdette meg az otthonteremtési prog-
ramot. 2018-ban pedig a szûk körû
nyilvánosságából kilépve a Várkert
Bazárban a Polgári Magyarországért
Alapítvány rendezvényén értékelt és
jelentette be a hat pontos Családvé-
delmi Akciótervet.

Idén ismét a Várkert Bazár adott
otthont a miniszterelnöki évértékelõ-
nek: „A héten közzétett brüsszeli
gazdasági jelentésekben egész Euró-
pa azt olvashatja, hogy úgy tûnik,
2019-ben a magyar gazdaság nõtt a
leggyorsabban az egész kontinensen.
(…) A tények azt mutatják, hogy az
utolsó tíz évünk volt a legsikeresebb
tíz az elmúlt száz év magyar történe-
tében.” Az ellenzéki pártok – minden
adat nélkül – azt állítják, hogy Ma-
gyarországon csak a tehetõsek a
gyors gazdasági növekedés haszon-
élvezõi, míg a lakosság többsége sze-
gényedik. Nos, az Európai Unió hi-
telesített statisztikája ezt az állítást
cáfolja. Eszerint az átlag alatti és fö-
lötti vagyonok közötti „egyenlõtlen-
ség Magyarországon a legalacso-
nyabb az egész Európai Unióban!
Németországban és Ausztriában ez a
különbség 79 százalék, nálunk csak
45 százalék.”

A Kormány klímavédelmi akció-
tervet készített. „A klímavédelem
politikai divattá vált, a sok üres be-
széd pedig lerontja az ügy komolysá-
gát. Ha valóban féltjük a földünket, a
természetet, a klímánkat, akkor ideje
beszéd helyett cselekedni. Amikor
klímaváltozásról beszélek, nemcsak
miniszterelnökként, hanem ötgyer-
mekes családapaként, sõt nagyapa-
ként is teszem. (…) Július 1-jével
megkezdjük az illegális hulladékle-
rakók felszámolását, és megbüntet-
jük a szennyezõket. Két év múlva
tiszta, rendezett és takaros ország ké-
pét akarjuk mutatni. Betiltjuk az egy-
szer használatos mûanyagok forgal-
mazását. Lehetõvé tesszük az üveg-
és mûanyag palackok, valamint a
fémdobozok visszaváltását. Minden
újszülött után tíz fát fogunk ültetni.
Ez évente egymillió új fát jelent, és
ezzel 2030-ra elérjük, hogy az ország
erdõvel borított területe 27 százalék-
ra növekedjen. A következõ tíz évben
meghatszorozzuk a naperõmûvek ka-
pacitását, ami nemcsak környezetbarát
lesz, de olcsó energiát is biztosít majd
a magyar emberek számára. És hogy
ne csak a gazdagok kiváltsága legyen
az elektromos autó, támogatni fogjuk
az olcsó elektromos autók megjelené-
sét és használatát. 2022-tõl pedig csak
elektromos buszok forgalomba állítá-
sát fogjuk megengedni a városi közle-
kedésben.”

Fekete Gyula

O R S Z Á G G Y Û L É S

Tisztelettel meghívjuk Önt, családtagjait és ismerõseit a Nemzeti Fórum
Kölcsey Köre konferencia-sorozata 61. rendezvényére.

„Régi harcok, új küzdelmek”
2020. március 4-én, szerdán 18.00 órakor

a Polgárok Házában (1089 Budapest, Visi Imre u. 6.).
Bevezetõ: Dr. Horváth Béla a Kölcsey Kör vezetõje

A vendégeket köszönti és a beszélgetést vezeti:
Lezsák Sándor az Országgyûlés alelnöke, a Nemzeti Fórum elnöke

Vendégeink: Dr. Fónagy János a nemzeti vagyonnal kapcsolatos parla-
menti ügyekért felelõs államtitkár és Dr. Vízkelety Mariann az Igazság-

ügyi Minisztérium igazságügyi kapcsolatokért felelõs államtitkára.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

***
Tisztelettel meghívjuk Önt, családtagjait és ismerõseit a Nemzeti Fórum

Kölcsey Köre konferencia-sorozata 62. rendezvényére.
„Szivárvány havasán”

– az elsõ „Röpülj, páva” népdalverseny 50. évfordulójára emlékezve –
2020. március 18-án, szerdán 18.00 órakor

a Polgárok Házában (1089 Budapest, Visi Imre u. 6.).
Bevezetõ: Dr. Horváth Béla a Kölcsey Kör vezetõje

A vendégeket köszönti és a beszélgetést vezeti:
Lezsák Sándor az Országgyûlés alelnöke, a Nemzeti Fórum elnöke

Vendégeink: Budai Ilona Kossuth- és Magyar Örökség-díjas népdalénekes,
elõadómûvész, a Nemzet Mûvésze; Faragó Laura Kossuth- és Magyar

Örökség-díjas énekmûvész, népdalénekes; Petrás Mária Magyar Örökség-
és Prima Primissima-díjas népdalénekes, az MMA rendes tagja.

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

K Ö N Y V A J Á N L Ó

Vidnyánszky Attila:

A Lázár Ervin-programról
„– Miközben forrong a szakma, a kormány további for-
rásokat juttat a színházaknak: évi 5,5 milliárd forintot
fordít a tavaly elindított Lázár Ervin-programra.

– A Lázár Ervin-program az elmúlt két évtized
egyik legfontosabb kulturális tette. A magyarok a vi-
lág egyik legszínházbajáróbb nemzete. Talán az ész-
tek járnak elõttünk, a nagy nemzetek messze lema-
radnak tõlünk. De az aktív teátrumba járók csupán 10
százalékot tesznek ki. A felnõtt lakosság 20 százalé-
kát éri el a színház, 80 százalékát egyáltalán nem. Ez-
zel valamit kezdeni kell. Azért indítottunk mi is szá-
mos programot a Nemzetiben, hogy elérhetõ legyen a

színház olyanoknak, akik nem engedhetik meg maguknak. De a legfájóbb
pont nem is ez, hanem a fiatal korosztály. Megvizsgáltuk: a gyerekeink 58
százaléka fejezi be úgy az általános iskolát, hogy nem jut el színházba, hang-
versenyre. Fekete Péter nagy érdeme, hogy megértette a politikai felsõ vezetés-
sel: muszáj e téren lépni valamit. Erre jött létre a Lázár Ervin-program, amely
világviszonylatban is egyedülálló. Az általános iskola második osztályától
nyolcadikig a diákok évente egyszer elmennek színházba, illetve a társulatok
kijönnek az iskolába. A programban nemcsak az állami fenntartású színházak
vehetnek részt: minden teátrum jelentkezhet kiválasztott elõadásaival.”

(Részlet Õry Krisztina a Mandiner II. évfolyam 5. számában megjelent
Színházi adok-kapok címû cikkébõl, amelyben Vidnyánszky Attilával, a Nem-
zeti Színház igazgatójával készített interjút.)

VIDNYÁNSZKY ATTILA Kossuth- és Jászai Mari-díjas színházi ren-
dezõ, filmrendezõ, a Nemzeti Színház igazgatója. Kárpátalján, 1964. március
8-án született Beregszászon. Nõs, hat gyermek édesapja. Életút: Gyerekkorát
a városhoz közeli Nagymuzsalyon töltötte. 1985-ben bölcsészdiplomát szer-
zett az Ungvári Állami Egyetemen, magyar–történelem szakon. Két évig a
Nagymuzsalyi Középiskolában tanított, majd felvételt nyert a Kijevi Állami
Karpenko-Karij Színház- és Filmmûvészeti Egyetemre, ahol rendezõi diplo-
mát szerzett (1992). Ugyanitt színészmesterséget oktatott (1990–97). Alapító
igazgatója a Beregszászi Illyés Gyula Magyar Nemzeti Színháznak (1992),
melynek 1993-ban mûvészeti vezetõje lett, napjainkban pedig fõrendezõként
segíti a színház munkáját. Magyarországon a régi Nemzeti Színházban
1999-tõl, a Pesti Magyar Színházban 2000-tõl állított színpadra darabokat.
2004-tõl egy évig a Magyar Állami Operaház vezetõ rendezõje volt. 2005 óta
tagja a Magyar Mûvészeti Akadémiának. 2006-tól a debreceni Csokonai
Nemzeti Színház mûvészeti vezetõje, majd 2007 és 2013 között megbízott
igazgatója. 2008-ban részt vett a Magyar Teátrumi Társaság megalapításá-
ban, a szervezetnek azóta elnöke. 2010 és 2013 között az EMMI minisztere
mellett mûködõ Színházmûvészeti Bizottság elnökeként is tevékenykedett. A
Kaposvári Egyetem címzetes egyetemi tanára (2011-tõl), majd a Kaposvári
Egyetem Színházi Intézetének igazgatója (2012–2013). Az egyetem mûvé-
szeti rektor-helyettese (2013-tól), 2016-tól pedig egyetemi tanár. 2013 óta a
Nemzeti Színház igazgatója. Munkásságát számos díjjal ismerték el, a többi
között: Jászai Mari-díj (2002), Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt
(2005), Kossuth-díj (2011), Magyar Örökség díj (2019).

(Forrás: nemzetiszinhaz.hu, wikipedia.org)
Isten éltesse sokáig születésnapja alkalmából!

Dunszt István – Farkas Dóra – Ráczné Horányi Mónika:

Énekeljünk együtt… angolul!
Rigmusok, rajzok, kották

A könyv ára: 3200 Ft
(B/5, 80 oldal, ISBN 978 615 5862 46 5)

A könyv megrendelhetõ az Antológia Kiadó címén:
Antológia Kiadó és Nyomda Kft.

6065 Lakitelek, Felsõalpár 3.
antologia@nepfolakitelek.hu, 06/76/549–045

K Ö S Z Ö N T Õ

Szeretettel köszöntjük Prof. Dr. Kásler Miklós, Széchenyi-dí-
jas onkológust, az emberi erõforrások miniszterét, aki munkás-
ságával, életével nemzetünk összetartozását segíti, szolgálja.

Isten éltesse sokáig 70. születésnapja alkalmából!


