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Nemzeti Fórum Szemle
Nyényei Gáborné méltó gon-
dolatokkal búcsúzik a 94. esz-
tendejében elhunyt Pávics Ma-
rikától az

ÚJ KALÁSZ
címû lap ez évi 4. számában.
„Most, ott a sírjánál, mégis a tõle
kapott erkölcsi kincsek közül
idéztünk fel a számtalanból va-
lamennyit: a nõi méltósághoz
illõ öltözködést, a hihetetlen
rendszeretetet, az élet minden
területét bearanyozó szépséget
– a terített asztalnál, a kertben,
az otthonában, akár még a pad-
láson, pincében is – a kiváló
humort, játékos kedvet, a tánc
és az ének szeretetét…”

Kájoni Jánosra emlékezik
Isten malmának kövei között
címû tanulmányában Halász
Péter néprajzkutató a

HONISMERET
ez évi 3. számában. Ebbõl idé-
zünk: „A moldvai magyar nyelv
egyenruhás és reverendás el-
lenségei miatt az anyanyelv az
elmúlt századok során kiszo-
rult a moldvai katolikus temp-
lomokból, kiszorult az iskolá-
ikból, s egyre inkább visszahú-
zódott az otthonokba, sõt, az
utóbbi ötven esztendõben sok
helyen már ott is csak olyan
megtûrt állapotban létezik, mint
a konyhába besettenkedõ macs-
ka: félve lesi, mikor dobják ki,
vagy ütnek hozzá. A nagyszü-
lõk és szülõk gyakran más
nyelven beszélnek egymással,
mint az unokáikkal s az unokák
sokszor nem értik, mirõl be-
szélnek anyóik és apóik. Nem
ismerik anyanyelvû meséiket,
népdalaikat, hagyományos
imádsága ika t . Így az tán
könnyebben szakadnak el a
szülõfalujuktól, családjuktól, s
szóródnak szét szerte a nagyvi-
lágban. Szerencsére akadnak a
moldvai iskolában, a magyar
házakban, vagy éppen a csík-
szeredai Csángó Továbbtanu-
lók Közösségében olyan peda-
gógusok, akik Kájoni János
szellemében – közvetve, vagy
közvetlenül – ma is arra törek-
szenek, hogy a rájuk bízott lel-
kecskék „akadály nélkül dicsir-
hessék az Istent”, akik nem saj-
nálják a fáradtságot, hogy meg-
ismertessék rájuk bízott gyer-
mekekkel múltjuk értékeit, fa-
lujuk történetét, dalait, meséit,
táncait, szõtteseit, s felhívják a
figyelmüket arra, hogy mindez
megtartó értéket jelent. Mert aki
megérti Kájoni János üzenetét,
az rájön arra is, hogy nemcsak
attól vagyunk magyarok, ha úgy
teszik csángómagyarok, hogy
magyarul is értünk és beszé-
lünk, hanem attól, hogy magya-
rul is énekelünk, magyarul is
muzsikálunk, és magyarul is
imádkozunk – amikor lehet.

K. R.

Bács-Kiskun Megyéért Díjjal ismerték el munkásságát
A Bács-Kiskun megyei közgyûlés legrango-

sabb elismerését kapta Lezsák Sándorné
Sütõ Gabriella a Lakitelek Népfõiskola

igazgatója.

„Hogyan mutatná be a népfõiskola tevé-
kenységét azoknak, akik nem ismerik?

Az elmúlt másfél évszázadban a hazai
és az európai társadalmakban a népfõisko-
lák jellemzõen olyan idõkben jöttek létre,
amikor az adott ország veszélyben érezte
hazáját, népe sorsát, kultúráját. A népfõis-
kolák olyan helyek, ahol az emberek tár-

sakra találnak, olyan közösségek szervezõdnek, melyek nemzeti öntudat-
ban, szellemiekben, lelkiekben megerõsítik, tanítják egymást. Segítik az
eligazodást az élet ügyes-bajos dolgaiban. Képzéseink, konferenciáink
segítik a személyiség fejlesztését, a gazdasági, társadalmi, politikai isme-
retbõvítést, a helyi értékek minél szélesebb körû megismertetését, mûkö-
désük erõsítését, a magyar kultúrkincs átörökítését. Az élõ magyar nem-
zet erejét kell felmutatnunk, mozgósítanunk munkánk során. A közel har-
minc év alatt több tízezer hazai és Kárpát-medencei hallgatóval, elõadó-
val, mûvésszel, látogatóval kerültünk kapcsolatba. (…)

Hatalmas beruházás folyik jelenleg a Népfõiskolán, hogyan bírja
ennek terhét?

Bírni kell. Édesanyám is szívós természet volt, én is megedzõdtem. A
kormány 2013-ban kiemelt kormányzati beruházássá nyilvánította a
lakiteleki Népfõiskola Alapítvány épületeinek felújítási, bõvítési program-
ját. A beruházás 2022 nyarán fejezõdik be. A harminc milliárd forintos for-
rásnak köszönhetõen felújítottuk a meglévõ épületeinket: szálloda, étte-
rem, tanuszoda, konferenciaterem, tantermek és az irodaház. Mára elké-
szült a fedett lovarda, a nemzetközi versenyek szervezésére is alkalmas
footgolf pálya, a Kárpát-medencei borrégiók borainak helyet adó Borok
Katedrálisa, 5600 négyzetméteres üvegházunkban biozöldség-termesztés
folyik, mely ellátja konyhánkat. Zöldségfeldolgozónkban lekvárok, ivóle-
vek, savanyúságok, aszalványok készülnek. Itt épült fel a Nemzeti Mûve-
lõdési Intézet országos központja, bõvítettük parkolóinkat. Jövõ év febru-
árjára megnyit a nyitott- és zárt fürdõnk gyógyászati részlege, mely gyógy-
vízzel és kezelésekkel várja a gyógyulni vágyó vendégeinket. Három ter-
málvizes kutunk biztosítja a gyógyvizet, illetve az egész intézmény épüle-
teinek fûtését. 2022-re felépül a 180 személyes szálloda és egy ezer fõs ren-
dezvényház. Minden felújított és újonnan épülõ rész a Hungarikum Ligetté
bõvülõ Népfõiskola Alapítvány önfenntartását szolgálja.”

(Részlet a Petõfi Népe interjújából, ahol a kitüntetés kapcsán Lezsák
Sándorné Sütõ Gabriella igazgató asszonnyal Vajda Piroska beszélge-
tett. Az interjú megtalálható: www.nepfolakitelek.huinternetes oldalon.)

A R C K É P

Tavasszal a korona-vírus világjár-
vány elérte Magyarországot. Az is-
meretlen veszélyre példás gyorsa-
sággal válaszolt a kormány. A lakos-
ság túlnyomó többsége is fegyelme-
zetten elfogadta a védõintézkedése-
ket, így Európa egyik legalacso-
nyabb megbetegedési és halálozási
arányával estünk túl a járvány elsõ
rohamán. A világ egészségügyi fo-
lyamataival foglalkozó szakemberek
szerint Magyarország a világon a jár-
ványkezelést legsikeresebben kezelõ
huszonöt ország között van. Elismer-
ve veszélyes többletmunkájukat, a
kormány nyáron félmillió forint juta-
lomban részesített minden, a védeke-
zésben segítõ egészségügyi dolgo-
zót. A járvány elleni óriási költségek
ellenére a lakossági fogyasztás az el-
sõ félévben nálunk mindössze 1,6
százalékkal csökkent. Ez Európában
az öt legkedvezõbb mérséklõdés kö-
zött van, azaz a lakosság életnívóját
Magyarország sikeresen védte meg.

Az Országgyûlés õszi ülésszakát
megnyitó ülésén dr. Orbán Viktor mi-
niszterelnök a világjárvány második
hulláma elleni védekezés stratégiájáról
beszélt: „Nehéz idõszakon vagyunk
túl, és nehéz idõszak elõtt állunk. Arról
tájékoztathatom ma az Országgyûlést,
hogy most, 2020 õszén felkészülteb-

bek vagyunk, mint 2020 márciusában
voltunk, két okból. Elõször is, mert
rendelkezünk a tavaszi védekezés ta-
pasztalataival, másfelõl pedig a nyáron
kellõ idõben sikeresen szerveztünk
meg egy nemzeti konzultációt. Hol
tartunk most? Ott tartunk, hogy au-
gusztusban többen dolgoztak, mint ja-
nuárban. Januárban 4 millió 458 ezer
ember dolgozott, ma pedig, illetve au-
gusztus végén 4 millió 500 ezer. A kü-
lönbözõ támogatásokkal közel egy-
millió magyar részesülhetett valami-
lyen munkaerõ-piaci vagy képzési tá-
mogatásban. Munkahelyvédelmi bér-
támogatást tizenötezer hazai vállalko-
zás igényelt, és ez több mint 207 ezer
munkavállalót érintett. Meghosszab-
bítjuk a hiteltörlesztési moratóriumot a
gyermeket nevelõ családok, a nyugdí-
jasok, a munkanélküliek és a közfog-
lalkoztatottak esetében. A moratórium
segítségével 1 millió 600 ezer ember
otthonát tudhatjuk biztonságban, nem
mellékesen pedig 2000 milliárd forint
többletforrást hagytunk a családoknál
és a vállalkozásoknál. Ez a hazai GDP,
nemzeti össztermék 4,5 százaléka. Ha
körülnéznek Európában, azt fogják lát-
ni, hogy nincs még egy nemzet, amely
ilyen típusú és ilyen mértékû szolidari-
tásról tett volna tanúbizonyságot.”

Fekete Gyula

O R S Z Á G G Y Û L É S

K Ö N Y V A J Á N L Ó

Harangozó Imre:

A néprajzról és a népi kultúráról
„– Ön szerint miért fontos, hogy tovább bõvítsük ez
irányú ismereteinket?

– Korunk legjellemzõbb közösséget sújtó beteg-
sége a kollektív amnézia. Úgy tûnik, az európai em-
ber elfeledi, hogy lehet és kell is tanulni az öregek-
tõl. A régi egyszerû emberek tudtak úgy élni, hogy a
legnagyobb nehézséget sem vették túlzottan komo-
lyan. Ez az attitûd talán abból fakadt, hogy tudták,
nem örök hazánk ez a világ, csupán úton lévõk, át-
menõk vagyunk benne.

– Könyveit lapozva, cikkeit olvasva fölmerül a
kérdés, milyen indíttatás kell mindehhez? Kik voltak a mesterei, kikkel ismer-
kedett meg a hosszú évek alatt?

– Kell hozzá belsõ érdeklõdés, a vidék és a benne élõ ember ismerete, alázat
és rutin. Ha mindez együtt van, s a gyûjtõnek még szerencséje is van, megszólal
ember és tárgy egyaránt. Nekem megadta a gondviselés, hogy Lükõ Gábor, Kallós
Zoltán és Erdélyi Zsuzsanna segített abban, hogy lássak. Tanárom és még sokkal
több volt számomra Makoldi Sándor, mesterem és atyai jó barátom, Halász Péter.
A drága, öreg bihari juhásztól, Sáfián Tibi bátyámtól pedig az maradt meg, hogy
egyetlen számadó van: a Jóisten, az bõven elég, ha Rá figyelünk!”

(Részlet a Harangozó Imrével készült interjúból, amely Mesélõ tárgyakat
gyûjt a néprajzkutató címmel megtalálható a beol.hu internetes oldalon.)

HARANGOZÓ IMRE néprajzkutató, tanár, az Ipolyi Arnold Népfõisko-
la alapító elnöke. 1965. szeptember 29-én született, Gyulán.Általános iskolai
tanulmányait Újkígyóson, a középiskolát Gyulán végezte; felsofokú tanul-
mányokat folytatott Debrecenben, Budapesten és Szegeden.

1988-ban végezte el a debreceni Tanítóképzõ Fõiskolát, majd 2001-ben a
budapesti Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karát.

Gyermekkorától vonzódik a néprajz iránt. Gyûjtõútjai során – az elmúlt közel
négy évtizedben – bejárta az egész Kárpát-medencét különösen sok gyûjtõúton
vett részt Erdélyben, Moldvában, Bánátban. Kutató-, feltáró- és gyûjtõmunkájá-
nak java részét teszi ki az itt élõ nemzettöredék megismerése, megismertetése.
Szervezte és szervezi az Ipolyi Arnold Népfõiskola keretében és azon kívül a té-
makör legavatottabb elõadói és szaktudósai közremûködésével az elõadásokat,
illetve tartja maga is szerte az ország határain belül és azon kívül is. Szenvedélye-
sen beszél nemzeti kincseinkrõl, legyen az népzene, népviselet, építészet, képzõ-
mûvészet, népi vallásosság, vagy maga a nyelv. Szenvedélyesen gyûjti azokat a
tárgyi és szellemi mûkincseket, melyek máskülönben az enyészet sorsára jutná-
nak. Szûkebb pátriája, Újkígyós múltjának, hagyományainak feltárásában és is-
mertetésében is oroszlánrészt vállal. Több tucat kötet szerzõje, szerkesztõje. Szá-
mos tudományos és ismeretterjesztõ publikáció megírója, kiállítás megrendezõ-
je, televíziós, rádiós produkciók néprajzi szakértõje és gyakori megszólalója.
Közéleti tevékenysége: Alapító elnöke az Ipolyi Arnold Népfõiskola Kulturális
Egyesületnek (1991-). A Magyar Néprajzi Társaság és a Lakatos Demeter
Egyesület tagja. Az Újkígyósért Közalapítvány kuratóriumának elnöke
(2003-). A Templomos Lovagrend tagja, lovag. Kitüntetései: Magyarságért
Emlékérem (2000); Sebestyén Gyula-emlékérem (2003); Újkígyósért kitün-
tetés (2006); Magyar Mûveltség-díj (2013); Téka-díj (2013); Békés Megyéért
Díj (2019); Dr. Erdélyi Zsuzsanna-díj (2019). (Forrás: wikipedia.org)

Isten éltesse sokáig 55. születésnapja alkalmából!

A Nemzeti Fórum országos küldöttgyûlése

2020. szeptember 19-én tartotta a Nemzeti Fórum az országos küldöttgyûlé-
sét Budapesten. A közgyûlés meghallgatta és elfogadta Lezsák Sándor, a
Nemzeti Fórum elnökének, éves elnöki beszámolóját, valamint Paál Huba az
elmúlt esztendõt összefoglaló pénzügyi beszámolóját.

A küldöttgyûlés vendége volt Simicskó István, a szövetséges Keresztény-
demokrata Néppárt frakcióvezetõje, aki a politikában uralkodó közbeszéd ál-
lapotáról és a kereszténység XXI. századi kihívásairól tartott elõadást.

Szabó Zoltán Attila:

Tabló
– interjúk –

A könyv ára: 3150 Ft
(B/5, 120 oldal, ISBN 978 615 5862 55 7)

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

6065 Lakitelek, Felsõalpár 3.
E-mail: konyvek.antologia@nepfolakitelek.hu

06/76/549–045; www.antologia.hu

Szeretettel köszöntjük Gyurácz Ferenc irodalomtörténészt, a
Mindszenty Társaság tagját, aki munkásságával, életével
nemzetünk összetartozását segíti, szolgálja.

Isten éltesse sokáig 65. születésnapja alkalmából!

K Ö S Z Ö N T Õ


