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O R S Z Á G G Y Û L É S
Február nagyobbik része hagyományosan farsangi évad, azaz a bálok,
táncos rendezvények, és kulturális
elõadások idõszaka. A felkínált mûsorokban évrõl évre rangos helyet kap
a népi kultúra, a népi hagyományok
ápolása és gyakorlása. Az Országgyûlésben V. Németh Zsolt, a FideszPolgári Szövetség országgyûlési képviselõje, egyben a Nemzeti Fórumos
képviselõcsoport tagja napirend utáni
felszólalásában méltatta az élõ hagyományt megteremtõ „Csoóri Sándor
Alap” kulturális programot. Ez az Alap
segítette a „Vasi népzene- és dallamgyûjtemény” elsõ kötetének a megjelenését, és ebbõl az Alapból támogatták népi zenekarok hangszereinek a
felújítását, és népi táncegyüttesek ruházatának a kicserélését. „Bármerre
járunk az országban, nem lehet nem
észrevenni, hogy a citerazenekarok új
hangszereken játszanak, az egykori ládagyári hangszereket lecserélték kiváló akár népi iparmûvész által készített
citerákra is, a népzenei együttesek új
hangtechnikával szólalnak meg, a táncos lányok új szoknyákban pörögnek,
és a fiúk lábán is új csizma feszül.
De talán még ennél is fontosabb,
ami a táncház-módszer továbbélését
segíti, hiszen a táncház-módszer, mint
az UNESCO szellemi kulturális örökség listáján és a Hungarikumok Gyûjteményében is szereplõ módszer, pél-

da arra, hogy hogyan érezheti jól ma gát egy XXI. századi ember õsei kultú rájában. Csoóri Sándor mondta annak
idején, jó negyven esztendõvel ezelõtt,
hogy a néptánc történetének két törté nelmi pillanata volt: az egyik, amikor
fölkerült a színpadra, a másik, amikor
visszakerült a földre, de már nem mû vészetként, hanem hogy tánc marad hasson. És bizony ezért ez a módszer
nem csupán megõrzi, nem csupán
ápolja, hanem élteti is a kultúrát. Maga
a népi kultúra nem csupán valamiféle
mûvészeti lehetõség, esztétikai él mény, hanem kimondhatjuk azt, hogy
értékrend is. Hiszen a néptáncban a ka rikázót lányok táncolják, a legényest
fiúk, és reméljük, a legényesbõl nem is
lesz soha leányos. Tehát eligazít ben nünket maga a népi kultúra a mai ér tékzavaros világunkban is.
Az elmúlt években mintegy 10
milliárdot fordított erre a kormányzat.
A jövõ évi költségvetésben is 2 milli árd szolgál az együttesek, civil kultu rális szervezetek támogatására, és
mindez példa nélküli az elmúlt évtize deket tekintve. Úgy vélem, hogy már
most is kijelenthetjük, hogy a hozzá fûzött reményeket a program igazolta,
és mindamellett, hogy kiváló esztéti kai élményt, mûvészeti lehetõséget ad
sokak számára, ez a program öntuda tos magyar polgárt is formál.”
Fekete Gyula

Hungarikum Liget épül a Népfõiskolán

„Huszonöt hektáros területen épül a Hungarikum Liget Lakiteleken, a
Népfõiskolán. Harmincmilliárd forintos kiemelt állami beruházás során
valósul meg a magyar értékek kikötõje, ahol minden mindennel összefügg.
(…) elkészült már a Kincsem fogadó, a Zöldségfeldolgozó, az Antológia nyomda új épülete és az üvegházakban zöldség- és virágkertészet
– sorolta lapunknak Lezsák Sándor, a Lakiteleki Népfõiskola Alapítvány elnöke. Elmondta, az egykori borászati kutatóintézet emlékére
épült meg a Borkatedrális Bodonyi Csaba építész tervei alapján.
– Ez a minõségi magyar boroknak olyan szentélye, ahol valamennyi borvidéket bemutatunk. Szervezünk ide bormustrákat, borkóstolókat és tanfolyamokat. A Borkatedrálisban bortrezorokat is kialakítottunk. Ezeket bárki bérelheti, és megfelelõ módon tárolhatja benne saját borait, melyeket a helyszínen
el is fogyaszthatnak a családi, baráti társaságok – részletezte a házigazda.
– A Hungarikum Liget tervezésekor arra törekedtünk, hogy egymáshoz illeszkedjen minden olyan terület, amelyek a turisztikai kívánságokat, a pihenést és az egészségmegõrzést szolgálják. A feltárt gyógyvízre
épül a fedett gyógyfürdõ, gyógyászattal és a négycsillagos Hungarikum
Szállodával, melynek sajátossága, hogy mindegyik szoba egy-egy
hungarikumról lesz elnevezve. A szobában pedig megismerhetik a vendégek a névadó hungarikumot is. A szálloda szomszédságában épül majd
a Hungarikum Élményház, Kincstár, ahol interaktív kiállítás formájában
mutatjuk be a magyar értékeket. Itt helyet kap egy kis Csillagda is.
Ugyanakkor a szálló konferenciaterme különféle tanácskozások színtere
lesz. Mindezek mellett épül az ezer személyt befogadó Kárpátia Rendezvényház, amely novembertõl-márciusig a fogyatékossággal élõk sportjának is a központja lesz, nyáron pedig számos Kárpát-medencei találkozónak, fesztiválnak, vetélkedõknek ad otthont – tette hozzá Lezsák Sándor.
– A Hungarikum Liget másik ékessége a Kincsem Lovarda, amely
megfelelõ hátteret, képzési lehetõséget biztosít a lovas polgárõröknek.
Azt szeretnénk, ha az országban minél több ilyen fedett lovarda épülne,
hogy tovább erõsödjön a lovas polgárõrség és kiterjedjen az iskolai lovas
oktatás. Itt lesz helye gyógyító, terápiás lovagoltatásnak is – mondta.
A lovardát a Nimród Szabadidõ- és Tájpark veszi körül, ahol többek
között egy zenepavilon is épült, a ligetben vendégeskedõ és fellépõ zenekarok próbahelyszíne lesz. A parkban egy olyan tanösvényt is kialakítottak, amely az Alföldre jellemzõ állat- és növényvilágot mutatja be. A park
különlegessége a footgolf-pálya, amely Európában is egyedülálló.”
(Részlet a Petõfi Népe (www.baon.hu), Hungarikum Liget épül a
Népfõiskolán címû cikkébõl, amelyet teljes terjedelemben megtalálhatnak a www.nepfolakitelek.hu oldalon is.)
***

Dr. Béres József születésének 100. évfordulója alkalmából

2020. február 15-én, szombaton, a Lakiteleki Népfõiskolán
BÉRES JÓZSEF EMLÉKNAP lesz, amelyre tisztelettel meghívjuk.
Programunk:10.00–10.50 Lezsák Sándor köszöntõje; Béres József életét bemutató filmes részletek. 11.00–11.45 Családi és baráti emlékek: Béres
József, Béres Klára, Bakos István… 11.45 A Béres Csepp hungarikum –
V. Németh Zsolt hungarikumokért felelõs miniszteri biztos. 12.00–12.30 A
Kölcsey Ház elõtti Nemzeti Panteonban leleplezzük Dr. Béres József bronz
mellszobrát, Lantos Györgyi és Máté István szobrászmûvészek alkotását.
Avató beszéd: Dr. Kásler Miklós, az Emberi Erõforrások minisztere.
Kérjük, részvételi szándékát február 10. hétfõ 16.00 óráig jelezze
Belicza Andrásnál +36-30/628–7989, beliczaandras@gmail.com.

Tisztelettel meghívjuk Önt, családtagjait és ismerõseit a Nemzeti Fórum
Kölcsey Köre konferencia-sorozata 61. rendezvényére.
„Régi harcok, új küzdelmek”
2020. február 19-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 parlamenti ügyekért felelõs államtitkár és Dr. Vízkelety Mariann az Igazságügyi Minisztérium igazságügyi kapcsolatokért felelõs államtitkára.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
***
Szeretettel várjuk Önt és családját „A kommunizmus áldozatainak emlék napja”alkalmából átadásra kerülõ „Parma fidei – Hit pajzsa” díjátadó ün nepségére, 2020. február 22. szombat 11.00 órára, a Párbeszéd Háza dísz termébe (1085 Bp., Horánszky u. 20.). A 2020. év kitüntetettje:
IMRE MARGIT ÁGOTA OSBM görögkatolikus szerzetesnõ.
A kitüntetést átadja: Mádl Dalma asszony
Ünnepi beszédet mond: Dr. Latorcai János az Országgyûlés alelnöke
Laudációt mond: Kocsis Fülöp OBSM érsek-metropolita
Közremûködik: Kathy-Horváth Lajos hegedûmûvész, zeneszerzõ, érdemes
és kiváló mûvész; valamint Szabados Tamás, a Leövey Klára
Görögkatolikus Gimnázium diákja. Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

ARCKÉP
Dr. Balázs Géza:

Hová lett az idõ?

A nyolcvanas évekig még szombaton is volt iskola.
Szüleink szombaton délig dolgoztak. Emlékeim szerint anyám mindig dolgozott, de mindig volt szabadideje is. Nem volt ilyen sûrû és pontos a tömegközlekedés, de mindig elértünk mindenhová idõben. A boltok vasárnap zárva voltak. Az elsõ hûtõszekrények, televíziók, mosógépek a hatvanas évektõl kezdtek terjedni. Minden nap fõztünk, a hétvégén két fogást, és
anyám süteményt is sütött. Négy gyerekre és a nagymamára is fõzött. A család alig termelt szemetet. A
70-es évekig a szemétszállítás is alkalmi volt, kukát
még nem adtak, vödrökben, lavórokban kellett kitenni a szemetet. De alig
volt szemét. Az üvegeket elmostuk, újrahasználtuk. A zöldmaradék ment a
kertbe, az egyéb maradék a kutyának és az ég madarainak. A szemétgyártás a
70-es években a zacskóstejjel indult el. Pedig a furfangosok még a tejeszacskóból is tudtak valami hasznosat, például lábtörlõt csinálni. A gyorsfagyasztott termékek is akkortól terjedtek el. A lakást rendszeresen takarítottuk, az
udvart, kertet rendben tartottuk, télen ellapátoltuk a havat a ház elõtt. Anyámnak jutott ideje levélírásra, kötésre, horgolásra, közben operákat hallgatott.
Mindig szólt a rádió. Templomba járásra is volt idõ. Kirándulásra is. Sokszor
mentünk egész napos kirándulásra a Budai-hegyekbe és a Pilisbe. Családlátogatásra fõleg vasárnap délutánonként: nagynénihez, keresztszülõkhöz. Ha
apámat kérleltem, jött velem sétálni vagy villamosozni. Körbevillamosoztuk
Pestet: HÉV-vel a Keletiig, onnan 68-assal körben vissza az Örsre, majd haza. Telefonunk sem volt egészen 1970-ig, utána pedig egy bizonytalanul mûködõ ikertelefont kaptunk. – Ma rövidebb a munkaidõ, minden hétvége szabad, alig fõzünk otthon, mindent hozatunk, rendelünk, a háztartási gépek
mindent megcsinálnak helyettünk, hetente úgy megtelik a kukánk, hogy a végén már gyömöszölni kell, a közlekedés gyors, korszerû és pontos – és
mégsincs idõ semmire. Tele van a naptár, elkésünk, halasztunk. Hová lett az
idõ? Valahol utat tévesztettünk. Valamit nagyon elrontottunk.
(Forrás: balazsgeza.hu)
Dr. BALÁZS GÉZA nyelvész, néprajzkutató, egyetemi tanár. Budapesten, 1959. október 31-én született. Tanulmányait a Keresztúri úti Általános
Iskolában kezdte (1966–1974) majd az I. László Gimnáziumban folytatta
(1974–78). Érettségi után az ELTE BTK magyar-népmûvelés szakán végzett
(1979–84). Munkahelyei: ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszék (Magyar
Nyelvtudományi és Finnugor Intézet), Budapest * Partiumi Keresztény
Egyetem, Nagyvárad. Valamint: ELTE TFK Gödöllõi Képzési Hely (1987–
1993); Evangélikus Hittudományi Egyetem (Budapest, 1998–); Konstantin
Filozófus Egyetem (Nyitra, 1998–1999); Berzsenyi Dániel Fõiskola/Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék (Szombathely, 2002–2012, rektorhelyettes 2006–2007);
Eszterházy Károly Fõiskola (2008–2011); A Magyar Nyelv Múzeuma-Petõfi
Irodalmi Múzeum (Széphalom, 2009–); Budapesti Corvinus Egyetem (pálinkamester, sörfõzõmester szakmérnök 2012–); A Magyar Nyelvstratégiai Kutatócsoport (2000); a Magyar Nyelvi Szolgáltató Iroda (Manyszi 2005) alapítója. Tudományos megbízatások: Magyar Néprajzi Társaság (1986–1992 titkár), Magyar Szemiotikai Társaság (fõtitkár, 1993–), MTA magyar nyelvi bizottság (1992–2006 tag, 2006–2011 társelnök), Magyar Rádió nyelvi bizottság (1992– tag, 2002–2011 elnök), MTA nyelvtudományi bizottság (2011–
tag), igazságügyi nyelvész szakértõ (KIM, 2012–). Mindemellett számos külföldi egyetem meghívott elõadója. Kutatási témái: magyar nyelv és folklór,
nyelvpolitika, nyelvstratégia, nyelvmûvelés, antropológiai nyelvészet, szövegtan, pragmatika, internetnyelvészet, hálózatkutatás, a magyar pálinka mûvelõdéstörténete.Munkásságát számos kitüntetéssel és több nívó díjjal ismerték el. Életérõl bõvebben www.balazsgeza.hu oldalon olvashatnak.
(Forrás: balazsgeza.hu)

KÖSZÖNTÕ
Szeretettel köszöntjük Cserhalmi György, Kossuth-, és
Balázs Béla-díjas színmûvészt, aki munkásságával, életével
nemzetünk összetartozását segíti, szolgálja.
Isten éltesse sokáig születésnapja alkalmából!

2020. FEBRUÁR 2.

Szemle
A Szentkúti ferences közösség
kiadványa, a

SZENTKÚT
új lapszáma közli a tervezett
Mátraverebély-Szentkúti búcsúrendet, a téli és a tavaszi
programokat. Szemelvényeket olvashatunk a szentkúti
katekézisekbõl, homíliákból.
Fazakas Z. Márton csornai
apátot idézzük: „Szent László
Lengyelországban született,
vagyis úgy kellett szeretnie a
hazáját, hogy nem is ismerte,
nem is látta, mégis benne volt
a hazaszeretet. Testvéreim,
közöttünk is vannak olyanok,
akiknek a történelemi viharok
nyomán vannak idegenbe szakadt családtagjaik. Gondoljunk rájuk is, és ne nevezzük
õket határon túliaknak vagy
emigránsoknak, vagy bárminek. Kányádi Sándor szava
igaz rájuk: õk is határtalanul
magyarok.”
Az 1956-os Magyar Sza badságharcosok Világszövetségének legújabb lapszáma, a

LÁMPÁS
decemberi számában Semjén
Zsolt miniszterelnök-helyettessel, a KDNP elnökével Dr.
Petrasovits Anna készített tartalmas interjút. A befejezõ
részt idézzük: „Az Eucharisztikus Kongresszustól nyilvánvalóan Magyarország egyfajta
lelki megújulását és visszatalálását reméljük a keresztény
gyökereihez. Jóllehet ez a
múltra utal, de egyértelmûen a
jövõre vonatkozik! Trianonnal
kapcsolatban három dolgot kell
egyszerre fölmutatni. Elõször
is, nyilván van gyász, amit meg
kell élni. Trianon tragédiáját
meg kell gyászolni, ezt nem lehet elvenni a társadalomtól. A
második feladat, hogy meg kell
mutatni a történelmi igazságot.
Ez alapvetõen az Akadémia
feladata lenne. Az utódállamok
nyelvén csakúgy, mint a nagy
nemzetközi nyilvánosságot lehetõvé tevõ nyelveken be kell
mutatni, hogy mit jelent Trianon a magyarságnak és Közép-Európának. Harmadsorban pedig – és ennek szerintem
dominálnia kell – a nemzeti
büszkeség kell, hogy eltöltsön
bennünket. Bármi történt, mégis túléltük, megmaradtunk, erõsek vagyunk, egyesítjük a nemzetet, és soha nem tapasztalt
gazdasági és kulturális fejlesztést hajtunk végre a határon túli
magyarlakta területeken. Megmaradunk, mert meg akarunk
maradni!”
K. R.
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