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Nemzeti Fórum Szemle
A havonta megjelenõ jezsuita
magazin,

A SZÍV
márciusi számában a fiatal lap-
szerkesztõvel, Tábori Kálmánnal
Meszleny Zita készített interjút.
Édesapjáról így beszél: „Kicsi-
ként volt egy nagyon apás prog-
ramunk. A titkos utunk. Ez egy
ösvény Lakiteleken, a Tõserdõ-
ben, amire apukám azt mondta,
ez csak a miénk. Erre olyan büsz-
ke voltam. De ha lehet többet is
mondani, eszembe jut még egy
kedves kép. Ahogy mesél Móra
Ferenc: Csengõ barack címû
könyvébõl. Talán akkor tanultam
meg sírni, meghatódni dolgokon.
Rengeteget olvasott nekem. A
Vackor címû mesébõl maradt
meg például az a mondata, ami-
vel vigasztalt, ha szomorú vol-
tam: „Ne félj, amíg engem látsz,
csak szedd a vadkörtét” Igazából
értelmetlen, mégis olyan meg-
nyugtató. Õ tudja, hogyan kell
megnyugtatni. Pedig alapvetõen
szigorúnak éreztem. De ez szere-
tõ szigor. Nem önmagáért, ha-
nem értem szigorú.”

Bendegúz, a kerekesszékes
világjáró címû könyvbõl közöl
részletet (Laosz I. – Átkelés a
Mekongon) a

HUMANITÁS
címû folyóirat ez évi elsõ száma.
Ebbõl idézünk: „A kuckó alatt
véget ér a beton, innen már csak
sár és homok vezet a csónakig.
Szétosztom a csomagjaim a he-
lyi turisták között, majd beszer-
vezek négy embert, hogy vigye-
nek le és tegyenek a hajó mellé.
Nem bírnak velem, hatra növel-
jük a számukat. Fújtatnak, nyög-
nek, sziszegnek, hogy milyen
nehéz vagyok, közben látom az
arcukon a félelmet, rettegnek,
nehogy valami bajom essen. Le-
tesznek a homokba a hajó, azaz
inkább a dereglye mellé, a sáros,
vizes csónakfenékre dobálják a
csomagjaimat. A totális elisme-
rés és döbbenet ül ki az arcukra,
amikor egy erõteljes mozdulattal
átvetem magam a csónak pa-
lánkján, kinyúlva összecsukom
a széket, jöhet az is utánam.”

K. R.
***

KÖSZÖNET
Köszönjük mindazon plébániák-
nak, önkormányzatoknak, alapít-
ványoknak, egyesületeknek, akik
címünkre elküldik a helyi újságot,
hírlevelet. Ezeket továbbítjuk a
lakiteleki Népfõiskolára és majd
továbbadjuk a Kárpát-medence
minden részérõl érkezõ vendé-
geknek. Remittendát is szívesen
fogadunk. Cím: Lezsák Sándor a
Magyar Országgyûlés alelnöke
1055 Budapest, Kossuth tér 1–3.

Az ELTE Konfuciusz Intézet
és a Lakiteleki Népfõiskola

Együttmûködési megállapodást kötött az ELTE Konfuciusz Intézet és a
Lakiteleki Népfõiskola 2020. március 3-án kedden, Budapesten.

A képzések mellett Kõrösi Csoma Sándor életmûvét kutató ösztön-
díjat készítenek elõ. A megállapodást Lezsák Sándor, a Lakiteleki Nép-
fõiskola kuratóriumának elnöke és Prof. Dr. Hamar Imre, a Konfuciusz
Intézet igazgatója írták alá.

***
Egyszemélyes stáb

Peresztegi Hanna: A korosztályom és a világ számára is egyfajta üzene-
tet szerettem volna közvetíteni. Címkék és klisék nélkül az autizmusról,
kamaszszemmel – Budapesti gimnazista, aki szabadidejében kisfilme-
ket forgat autizmussal élõ öccsérõl, hogy eloszlassa a sztereotípiákat és
közhiedelmeket, mellette ír, fotózik és „ötletdobozt” tart.

Peresztegi Hanna a Kósa Ferenc emlékére rendezett XIX. Lakiteleki
Filmszemlén tavaly év végén elnyerte a Magyar Hírlap és a Nemzeti
Mûvelõdési Intézet különdíját.

– Öccse mit szólt hozzá, hogy fõszereplõ lett?
– Mirkó nagyon szerette az egészet, különösen élvezte, hogy kamera

elõtt gördeszkázhat. Hatalmas élmény volt vele együtt forgatni, meg-
mutatni a hétköznapjait. Aztán, amikor megnézte a végeredményt, az
már furcsa volt neki: kívülrõl látni magát. Sokat beszélgettünk az egész
projektrõl, õ is látta, hogy ez mennyire fontos. Sokszor szóba kerültek a
fim eleji címkék, „bélyegek”, mit kell tenni azért, hogy eltûnjenek,
hogy tudunk ezen mi változtatni. Hatalmas családi beszélgetést indított
el ez – a jobbfajtából persze. (…)

– Nemcsak narrálta és rendezte a filmet, de vágta is, illetve operatõ-
re is volt. Az iskolában tanulta mindezt? Egyáltalán honnan jön ez az
érdeklõdés?

– Hétévesen kezdtem rajzolni, fényképezõgépet elõször tizenkét
évesen vettem a kezembe, és azóta is szenvedélyem a fotózás. Kilenc-
éves korom óta írok komolyabban. A fényképezõgépemmel rendes,
profi videókat is fel lehet venni, és elkezdtem kísérletezni vele. Akkor
jöttem rá, hogyan legyek kvázi operatõr. A Kõbányai Szent László
Gimnázium médiatagozatára járok, és majd ilyen irányban is szeretnék
továbbtanulni. A videóimat eleinte a bátyám vágta, õ informatikushall-
gató és érdekelte, de ahogy egyre többet csináltam, nem volt rá ideje, és
akkor megtanított rá. Szóval tulajdonképpen a saját, egyszemélyes stá-
bom vagyok. Ennek örülök, mert így mindenért én vagyok a felelõs, és a
végeredményre tényleg mondhatom, hogy „igen, ez az én munkám”.

(Részlet a Magyar Hírlap interjújából, amely teljes terjedelmében
megtalálható a www.nepfolakitelek.hu oldalon.)

A R C K É P

A húsvétot övezõ néhány napos idõ-
szakban a keresztény hagyományo-
kat követõ országokban felhívják a
figyelmet az emberi jogokra. Erre az
idõszakra összpontosul idén egy, az
õshonos európai kisebbségek jogai-
nak rögzítéséért történõ aláírásgyûj-
tés is. (Az aláíró ív elektronikusan is
kitölthetõ ezen a honlapon: https://
eci.ec.europa.eu/010/public/#/initiative)

Az Országgyûlés napirendjére
tûzte a „Kohéziós politika a régiók
egyenlõségéért és a regionális kultú-
rák fenntarthatóságáért” elnevezésû
európai polgári kezdeményezés
megvitatását. A vitában felszólalt dr.
Tilki Attila, a Fidesz-Polgári Szövet-
ség országgyûlési képviselõje, és
egyben a Nemzeti Fórumos képvise-
lõcsoport tagja. „Tisztelt Ház!
Reményik Sándornak van egy na-
gyon szép verse, a Mindhalálig címû
vers, és ebben a versében a magyar
nemzet iránti szeretetérõl a követke-
zõt írja: ’Száz hajszáleren szívódik

belém, / És száz ösvényen felé kú-
szom én…’ Az a dolgunk, hogy se-
gítsünk székely barátainknak az au-
tonómia, illetve a regionális régió-
ként való elismertetésben. Az Euró-
pa Tanácsnak többen vagyunk itt
tagjai, hárman a Fidesz részérõl, és
ott pontosan látjuk azt, hogy az õsho-
nos nemzeti kisebbségekkel egész
egyszerûen az Európai Unió nem
akar foglalkozni, igazából nem veszi
komolyan. És sajnos szomorúan lát-
juk azt, hogy a kisebbség alatt leg-
többször abba az adott országba ér-
kezõ migránsokat érti. (…) Én egy
olyan választókörzetben vagyok or-
szággyûlési képviselõ, amelyik a
Partiummal határos, és ott sok olyan
kistelepülés, falu, kisváros van, ame-
lyiknek van székely testvértelepülé-
se, és ezeknek a településeknek is ku-
tya kötelességüknek kell azt tekinte-
ni, hogy az adott településen minél
több aláírás legyen!”

Fekete Gyula

O R S Z Á G G Y Û L É S

Balsai István, a rendszerváltó igazságügyminiszter
„…Miniszteri megbízatásának legfontosabb eredményeinek éppen ezért a
semmisségi törvényeket, a kárpótlási törvényeket – köztük az egyházi ingat-
lanok visszaadásáról szóló törvényt –, és az 1956-os forradalom és szabad-
ságharc leverésében résztvevõk büntetõjogi felelõsségre vonását lehetõvé té-
võ szabályozást tartotta. (…)

Az 1994. évi országgyûlési választásokon ismét az MDF képviselõjeként ke-
rült be a parlamentbe. Az alkotmány- és igazságügyi, 1995. június 26-ig a men-
telmi, összeférhetetlenségi és mandátumvizsgáló, és megalakulásától az alkot-
mány-elõkészítõ állandó bizottságok tagja volt. (...) 1994 és 1998 között vezette
az MDF-frakció jogi kabinetjét, 1996 és 1998 között a párt frakcióvezetõ-helyet-
tese, 1998 és 2002 között frakcióvezetõje.

2004-ben õ is szembefordult pártelnökkel, megmaradt az MDF eredeti politi-
kai arculatának követõjének, s az MDF-bõl törvénytelenül kizárt képviselõkkel
együtt tagja lett a Lakitelek-munkacsoportnak, illetve alapítója az ebbõl alakult
Nemzeti Fórumnak. A párton belüli harc következtében 2004-ben kizárták az
MDF frakciójából, majd 2005-ben a pártból is. Fél éves kényszerszünetet köve-
tõen 2005-ben az ellenzéki FIDESZ frakcióban folytatta képviselõi munkáját.

A 2010-es választás után az alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bi-
zottság elnöke, valamint a kormányalakítást követõen a 2006. október 23-i
rendõri brutalitás, tömeges emberi jogi jogsértések felderítésével foglalkozó
miniszterelnöki megbízott lett. Szimbolikus idõpontban, 2011. március 15-én
készült el az úgynevezett Balsai-jelentés. (…)

2011-ben a Fidesz-KDNP koalíció az Alkotmánybíróság tagjának jelölte,
majd az Országgyûlés megválasztotta alkotmánybíróvá, így az összeférhetet-
lenségi szabályok miatt lemondott országgyûlési mandátumáról és más poli-
tikai tisztségeirõl.”

(Részlet Dr. Petrik Béla: Balsai István, a rendszerváltó igazságügyminisz-
ter címmel írt megemlékezésébõl, amely megtalálható: www.nemzetiforum.hu)

K Ö N Y V A J Á N L Ó

Kiss-Rigó László:

Hitünkrõl és a nagyböjtrõl
„A Föltámadt és örökké élõ Krisztusba vetett hitünk,
identitásunk, önazonosságunk lényege nem csupán
jólneveltség, tiszteletre méltó hagyomány vagy egy-
szerûen szokás. Ez a hitünk határozza meg az ember-
társainkhoz, a világhoz, a jövõhöz való viszonyun-
kat, ennek a fényében látjuk tisztábban életünk értel-
mét és célját, és ebbõl a hitbõl merítünk jóval több
erõt az élet senkit sem elkerülõ küzdelmeihez.

A nagyböjti idõszak azt szolgálja, hogy hitünkben
megújuljunk, megerõsödjünk. Ilyenkor tudatosabban
akarjuk a krisztusi szeretetet gyakorolni: rokonszenvtõl

és érdemtõl függetlenül minden, bármilyen szükséget szenvedõ embertársunknak
lehetõségeink szerint segítséget nyújtani. Ilyenkor jobban oda akarunk figyelni ar-
ra, hogy saját sorsunkat ne a véletlen függvényének tartsuk, azt ne is csupán ösztö-
neink, kényelmi szempontjaink befolyásolják, ne a divatnak vagy a kritika nélkül
átvett közfelfogásnak vagy külsõ elvárásoknak való megfelelni akarás motiválja,
hanem az az igazság és szeretet, amit Krisztustól tanultunk. (…)

Továbbá ilyenkor fokozottabban törekszünk arra, hogy a méltónak tartott
emberi élethez szükséges feltételek és körülmények biztosítására való törek-
véseink mellett a legfontosabbnak, az Istennel való élõ, személyes kapcsolat
kialakítását, elmélyítését, gazdagítását tartsuk, mert enélkül lehetetlen értel-
mesen és boldogan, azaz valóban emberhez méltó módon élni.”

(Forrás: www.gyulatelevizio.hu)

Kiss-Rigó László szeged-csanádi megyéspüspök. 1955. április 6-án szü-
letett Budapesten. Gyermekkora egy részét Indiában töltötte. Két év sorkato-
nai szolgálat után Esztergomban és a Központi Papnevelõ növendékeként
Budapesten, a Hittudományi Akadémián végezte teológiai tanulmányait. 1981.
június 14-én szentelték pappá Esztergomban, majd 1982-ben teológiai dokto-
rátust szerzett a Pázmány Péter Hittudományi Akadémián. Szécsényben,
majd a budapesti Haller téri templomban volt káplán. A római Pápai Magyar
Intézer ösztöndíjasa (1983–85), majd a Lateráni Egyetemen szerzett egyház-
jogi licenciátust. 1985-tõl az esztergomi Szent Anna-plébániatemplom káp-
lánja, 1997-tõl plébánosa. 1986-tól az Esztergomi Hittudományi Fõiskola ta-
nára, 2003-tól fõigazgatója. Az Esztergom-Budapesti Fõegyházmegye Kato-
likus Iskolai Fõhatóságának igazgatója (1991–2004). 1998-tól a Pázmány Pé-
ter Katolikus Egyetem Bölcsésztudományi Karának tanára. II. János Pál pápa
1994-ben pápai káplán címmel tüntette ki, majd 2004. január 24-én pudentia-
nai címzetes püspökké és az Esztergom-Budapesti Fõegyházmegye segéd-
püspökévé nevezte ki. Esztergomban, február 21-én szentelték püspökké. Jel-
mondata: „Erõ, szeretet, józanság”. XVI. Benedek pápa 2006. június 21-én a
Szeged-Csanádi Egyházmegye megyéspüspökévé neveztek ki. Székfoglalása
2006. augusztus 26. volt. Díszpolgári címei: Esztergom (2004), Csongrád
megye (2010), Baks község (2010), Kübekháza (2010), Hódmezõvásárhely
(2016), Gyula (2018). Kitüntetések: Barankovics István-emlékérem (2011),
Lengyel Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztje (2019), Duna-díj (2019).

(Forrás: wikipedia.org)

A Kárpát-medencei Értékfeltáró Kutatás kiadványai 2014–2020

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 Kiss Gy. Csaba Széchenyi-díjas iro-
dalomtörténészt, az MDF egyik alapítóját, aki munkásságá-
val, életével nemzetünk összetartozását segíti, szolgálja.

Szívbõl gratulálunk a Széchenyi-díjhoz.
Isten éltesse sokáig 75. születésnapja alkalmából!
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