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O R S Z Á G G Y Û L É S
Szeptemberben hagyományosan
életre kel és felerõsödik az oktatás és
a tudomány világa. A nyár után újra
nyitják kapuikat az általános,- és középiskolák, az egyetemek és az egyetemi kutatóhelyek. Új mûködési
rendben folytatják munkájukat az
akadémiai kutatóintézetek is. Már
2011-ben, a Magyar Tudományos
Akadémia 182-ik közgyûlésén az
akadémikusok többsége a szervezeti
átalakítás azonnali megvalósítása
mellett döntött. Ezt követõen azonban az Akadémián belüli kutatóintézeti integrációk eredmény nélkül
maradtak. A szervezeti átalakulás
megtorpanása nagymértékben indokolta az akadémiai kutatási-fejlesztési és innovációs rendszer intézményrendszerének és finanszírozásának az átalakítását. Az Országgyûlés létrehozta az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat központi költségvetési
fejezetet, és 2019. augusztus 31. napjáig a Magyar Tudományos Akadémia által irányított kutatóhálózat intézményeit költségvetési szempontból átsorolta az újonnan létrehozott
Eötvös Loránd Kutatási Hálózat fejezetbe.
Manninger Jenõ, a Fidesz-Polgári
Szövetség országgyûlési képviselõje
és egyben a Nemzeti Fórumos képviselõcsoport tagja a 2020-ra szóló

központi költségvetési vitájában a
kutatások állami támogatásának a jö võjérõl szólt: „A kormány a nemzeti
kutatás-fejlesztési és innovációs
stratégiában célul tûzte ki, hogy Ma gyarországon 2020-ra a GDP-ará nyos kutatási-fejlesztési ráfordításo kat 1,8 százalékra, 2030-ra pedig 3
százalékra növeli. A hazai kutatá si-fejlesztési és innovációs rendszer
intézményrendszerének és finanszí rozásnak átalakítására legfõképpen
azért van szükség, mivel a források
jelenleg nagymértékben széttagolód nak a felsõoktatási intézmények, a
Magyar Tudományos Akadémiához
tartozó kutatóhelyek és a különbözõ
minisztériumok által felügyelt ága zati intézmények között. Magyaror szág Kormánya az új struktúrában
többleterõforrásokat kíván biztosítani
a hazai a kutatás-fejlesztési és innová ciós, valamint az alap- és alkalmazott
kutatás számára, valamint lehetõvé
teszi a források hatékonyabb, társa dalmi célok elérését is segítõ felhasz nálását. Bízunk benne, hogy így egy
kiszámíthatóbb mûködési modell jön
létre, amely a kutatók érdekeit is szol gálja. A kormány célja, hogy Magyar országon, európai szinten is élenjáró
kutatásfejlesztés, és innovációs telje sítmény legyen a jövõben!”
Fekete Gyula

A Népfõiskola Alapítvány szeretettel meghívja Önt és családját

Grillázskészítõ versenyére
A verseny és a kiállítás célja hagyományaink ápolása, fenntartása és továbbadása a jövõ nemzedékének. Rendezvényünkre „Mesevilág” témakörében készült alkotásokkal lehet nevezni, a jelentkezési lap visszaküldésével. Postán: Népfõiskola Alapítvány 6065 Lakitelek, Felsõalpár 3.,
emailben: madari.viktoria@nepfolakitelek.hu A borítékra, e-mailnél a
tárgyban kérjük feltüntetni: „Grillázs verseny”. Nevezési díj nincs.
Jelentkezési határidõ: 2019. szeptember 16. Az elkészített mûveket zsûri értékeli. A verseny védnöke: Rimóczi László édesszobrász, a Magyar
Grillázs Szövetség elnöke. Idõpontja és helyszíne: 2019. szeptember
29., Lakitelek, Népfõiskola Alapítvány, Kölcsey ház
***

Szent Imre emléke máig összeköti a nevét viselõ települések lakosait – hangoztatta Lezsák Sándor, az Országgyûlés alelnöke, a Nemzeti Fórum elnöke, a
Veszprém megyei Szentimrefalván, augusztus 25-én, vasárnap, a Szent Imreszobor avatása alkalmából tartott ünnepségen.
Lezsák Sándor úgy fogalmazott: Imre herceg Árpád-házi királyfi volt, akit
uralkodásra és a magyar állam megerõsítésére készítettek fel, ebben azonban korai halála megakadályozta. A szobor olyan fiatalembert formáz, akirõl hihetõ,
hogy képes uralkodni. Az Országgyûlés alelnöke felidézte: Szent Imre 24 esztendõs volt, amikor egy állítólagos vadászbaleset áldozata lett. A pozsonyi csatát követõ 130 esztendõben sikerült távol tartani az ellenséget a fejedelmeknek, ennek
a történelmi helyzetnek az örököse lehetett volna Szent Imre herceg.
Az Árpád-házi királyfit tudatosan nevelték az uralkodásra, élete elsõ hét
évében édesanyja gondoskodott róla, majd Gellért püspök nevelte hét esztendeig, végül István király tanította hét évig. Már a koronázásra készültek, amikor érkezett a hír a balesetrõl – mondta Lezsák Sándor.
Zalavölgyi László, Szentimrefalva független polgármestere arról beszélt,
hogy a Szent Imre nevét viselõ tizenegy település közül egy híján valamennyi
delegáció jelen van. Közölte: a szobor a Lakitelek Népfõiskola ajándéka.
Fenyvesi Zoltán, a térség fideszes országgyûlési képviselõje összma gyarsági ünnepnek nevezte a rendezvényt, amelyen határon túli magyarok is
részt vesznek. Azt mondta, történelmi hagyományaink és hitünk megõrzése
tette lehetõvé, hogy megõrizzük magyarságunkat.
Polgárdy Imre, a Veszprém Megyei Közgyûlés elnöke szerint az ünneplõ
települések felismerték az összetartozás erejét.
A katolikus templom szomszédságában álló, bronzból készült Szent Im re-mellszobor Lantos Györgyi alkotása.
(Forrás: MTI)

ARCKÉP

Alexa Károly: Für Lajosról

„Für Lajos és felesége, Bíró Friderika monumentális munkája, a Búcsú a parasztságtól az a mû, amelyet alig-alig merek kinyitni, mert tudom, hogy
nem leszek képes abbahagyni az olvasást. Irdatlan
három kötet: egyfelõl összegezése mindannak a tudásnak, amely az idõben felhalmozódott errõl a társadalmi „osztályról”, mely nálunk mindig több is
volt, meg más is, mint szociális képzõdmény; másfelõl megszólaltatása a maga világától elköszönõ
parasztok sokaságának. Megkopott arcok egy nem
létezõ temetõ pusztuló kövein. Hat évtized mementója. Meg a belenyugvásé, a tudomásulvételé,
a nemzeti amnéziáé. Az õ emlékeztetõjük ez a falu, az „én falum” is, amely
nem óhajt vagy nem tud emlékezni. Meg a többi magyar vidéki helység és
család meg persze az összes város, ahova… „Temetõje: a történelem. Sírja,
miként a tömegsírok: jeltelen” – így Für Lajos, a Magyar Demokrata Fórum
lassan elfeledett vezetõinek egyike. Akinek egy-egy politikai gesztusát
meg-megmosolyogták néha még barátai is, de akinek adósai vagyunk. Mert
jó lenne, ha a mai „rendszerváltoztató emlékezet” is számontartaná, hogy –
általa is – mekkora történelmi tudás, politikai és morális elszántság építette
fel a hajdani Magyar Demokrata Fórumot.”
(Részlet, Alexa Károly: A királyné gyertyája – Nemzeti Kód – címû írásából, mely megjelent a Magyar Nemzet hétvégi mellékletében, a Lugasban. Az
írás teljes terjedelmében megtalálható a internetes oldalon.)

***

ALEXA KÁROLY József Attila-díjas irodalomtörténész, Táncsics Mihály-díjas újságíró, a Magyar Demokrata Fórum egyik alapítója. 1945. június 16-án született Radstadtban. Tanulmányait a budapesti Vörösmarty Gimnáziumban (1959–1963), majd az ELTE BTK magyar–történelem szakán
(1963–68) végezte. 1968–1970 között szakmunkástanuló iskolában oktatott,
majd az ELTE BTK régi, illetve a XIX. századi magyar irodalomtörténet tanszékének oktatója (1970–93), 1978-tól adjunktusa. A Magyar Hírlap kulturális rovatvezetõje (1973–75), majd a Kortárs folyóirat kritikai rovatvezetõje
(1975–77). 1978–1983 között a Mozgó Világ fõszerkesztõ-helyettese. A Hitel
fõszerkesztõ-helyettese (1988–92). A Heti Magyarország fõszerkesztõ-helyetteseként, majd fõszerkesztõjeként (1992–93) dolgozott. 1993–1996 között az MTI vezérigazgatója. Az MTV Hírtanácsának elnöke (1998–2001).
2000–2004 között a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanára. 2004 óta az Életünk
igazgató-fõszerkesztõje. 2015-tõl a HelyemHazámPalotám folyóirat szerkesztõbizottságának tagja. Munkássága során számos írása, mûve látott napvilágot.
Hét éve ír kulturális tárcákat a Magyar Idõkben és a Magyar Nemzetben.
Cikkgyûjteményei kötetekben is megjelentek. Kitüntetései: Kortárs-díj
(1999); Az Év Könyve-díj (2000); A hévízi Csokonai Vitéz Mihály Társaság
Csokonai-díja (2000); Rát Mátyás-díj (2007); József Attila-díj (2008); Bertha
Bulcsu-emlékdíj (2009); A Magyar Érdemrend tisztikeresztje (2015); Táncsics Mihály-díj (2019).
(Forrás: wikipedia.hu)

– helyi érték mobilon –

KÖSZÖNTÕ

Karikatúra pályázat 2019
A Lakitelek Népfõiskola 2019-ben Karikatúra pályázatot hirdet,
amelynek célja, hogy új teret és lehetõséget biztosítson a Kárpát-medencében élõ 14 és 35 év közötti fiatal mûvészeknek, rajzolóknak a
nagyközönség elõtti megjelenésre, szakmai találkozóra, kiállításra.
A Karikatúra pályázat három kategóriája, témája: 1. No signal –
Mi lenne a kütyük nélkül? – mi lenne velünk a technikai eszközök nélkül? Mit okozna és hogyan élnénk személyi számítógép, tablet, mobiltelefon és internet nélkül? 2. Portrék: portré kategóriában várunk
egy-egy hazai, vagy külföldi neves személyiségrõl készített rajzot. 3.
Közéleti komédia: az elmúlt tíz esztendõ hazai és nemzetközi történéseinek vidám rajza, karikatúrája.
Pályázati feltételek és jelentkezési lap: www.nepfolakitelek.hu
A kitöltött jelentkezési lapot és a pályamûveket 2019. szeptember
30-ig postán, a Népfõiskola Alapítvány címére (6065 Lakitelek,
Felsõalpár 3.) kérjük megküldeni. A borítékon tüntesse fel: „Karikatúra pályázat 2019”
A díjátadó és a hozzá kapcsolódó kiállítás idõpontja: 2019. november 27.

Most mutasd meg!
A Lakitelek Népfõiskola meghirdeti „Most mutasd meg!” címû pályázatát, amelynek célja, hogy új lehetõséget biztosítson a Kárpátmedencében élõ 18 év alatti, a filmezés mûfaja iránt érdeklõdõ fiataloknak a környezetükben lévõ helyi érték bemutatására egy általuk mobiltelefonon készített rövidfilm segítségével.
Elõnyben részesülnek azok a filmek, amelyek a települési értéktár
bizottság által bejegyzett értékekrõl szólnak. Azokat a filmeket is várjuk, amelyek egy, a filmkészítõ számára fontos, a településre jellemzõ
szellemi vagy épített örökségrõl, mesterrõl, ételrõl, italról, tárgyról,
közösségrõl, minõségi teljesítményrõl, gyûjteményrõl, kulturális értékrõl szólnak.
Pályázati feltételek és jelentkezési lap: www.nepfolakitelek.hu
A filmet és a kitöltött jelentkezési lapot 2019. szeptember 30-ig
e-mailben, a studio@nepfolakitelek.hu címre kérjük megküldeni.
A díjátadó rendezvény helye és idõpontja:
Lakitelek Népfõiskola, 2019. november 28.

Szeretettel köszöntjük Lantos Györgyi és Máté István szobrászmûvész
házaspárt, akik munkásságukkal, életükkel nemzetünk összetartozását
segítik, szolgálják. Isten éltesse õket születésnapjaik alkalmából!

KÖNYVAJÁNLÓ
Juhász Sándor:

ASSZONY KELL A HÁZHOZ

A könyv ára: 2500 Ft
(A/5, 200 oldal, ISBN 978 615 5862 25 0)
A könyv megrendelhetõ az Antológia Kiadó címén:
Antológia Kiadó és Nyomda Kft.
6065 Lakitelek, Felsõalpár 3.
E-mail: antologia@nepfolakitelek.hu, Tel.: 06/76/549–045

2019. SZEPTEMBER 1.

Szemle
Kapu a világra címmel a

MAGYAR KRÓNIKA
2019/8. számában képes ismertetõt, történeti áttekintést olvashatunk Magyarország adriai kikötõjérõl. Kovács Dániel a lényeget
így foglalja össze: „Száz évvel az
után, hogy Fiume elcsatolásával
Magyarország elvesztette egyetlen, külkereskedelmi szempontból létfontosságú tengeri kikötõjét, a kormány hosszú lejáratú
koncessziós szerzõdéssel megszerzett Triesztben egy harminckét hektáros, tengeri partszakasszal rendelkezõ területet. A
kis földdarab jelentõsége óriási,
azt jelenti, hogy Trianon óta elõször sikerül hazánknak visszatérnie az észak-adriai régióba, ahol a
magyar áruk a legrövidebb idõ
alatt elérhetik a tengert.”
Ébren tartani a szívet és az
emberséget címmel Parák Eszter
interjúja Székely János szombathelyi megyéspüspökkel a

MÁLTAI HÍREK
(honlap: www.maltaihirek.hu)
ez évi 2. számában jelent meg.
Ebbõl idézünk: „Gyerekkoromtól, amikor azon gondolkodtam,
hogy milyen pap szeretnék lenni, az volt az álmom, hogy ne
csak prédikáljak, hanem ismerjem az idõseket, a legszegényebbeket, a fiatalokat. Olyan pap
akartam lenni, aki bekopogtat
hozzájuk, és ha csak tud, segít,
aki közel van az emberekhez.
Soha nem akartam védõfalakat
emelni magam köré, hogy ne lehessen becsengetni hozzám közvetlenül, vagy ne lehessen nekem e-mailt írni. Az én püspökképem olyan, mint az elsõ évszázadok nagy egyházi vezetõi.
Akkoriban egy püspök, Szent
Ágoston vagy Aranyszájú Szent
János, olyan volt, mint egy nagyon jó plébános. Aktív kapcsolata volt a nyájával. Sok püspök
szinte minden nap prédikált az
övéinek. Nagyon intenzív lelki
élet volt, és ennek a közösségnek
a püspök volt a lelki atyja, segítõje. Ez volt az álmom mindig is.”
K. R.
***

KÖSZÖNET
Köszönjük mindazon plébániáknak, önkormányzatoknak,
alapítványoknak, egyesületeknek, akik címünkre elküldik a
helyi újságot, hírlevelet. Ezeket
továbbítjuk a Lakitelek Népfõiskolára és adjuk tovább a
Kárpát-medence minden részérõl érkezõ vendégeinknek. Remittendát is szívesen fogadunk.
Cím: Lezsák Sándor a Magyar
Országgyûlés alelnöke 1055
Budapest, Kossuth tér 1–3.
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