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Szemle
Álom az egyház jövõjérõl cím-
mel a

VIGILIA

ez évi 4. számából Beer Mik-
lósnak, a Váci Egyházmegye
nyugalmazott püspökének
írásából idézünk: „Hogy mi-
lyen lesz egyházunk jövõje?
Ez attól is függ, hogy milyen
lesz a világ jövõje. Ahogy a
történelem során mindig indí-
tott a Szentlélek új szerzetes-
családokat, mozgalmakat az
adott társadalmi helyzet szol-
gálatára (fogolykiváltó rend,
irgalmas rend), nyilván szá-
míthatunk erre a jövõben is.
Az elõttünk álló évtizedekben
biztosan „kihívást” jelente-
nek egyházunk számára is a
klímaváltozással járó problé-
mák, a tömeges népmozgá-
sok, a cigányság integrációjá-
nak kérdése, a harmadik világ
éhezõinek helyzete, a digitali-
záció világméretû térhódítása
és elszemélytelenítõ hatása,
az eldurvuló közbeszéd, a to-
lerancia hiánya, a járványok
és más népbetegségek (túlsú-
lyos emberek, depresszió, au-
tizmus), és ide sorolom a ne-
mi identitást érintõ jelensége-
ket is.”

A magyar falu sorskérdés –
a rendszerváltás elõtt és után
címû könyvet, Bakos István
„kincses kalendáriumát” mu-
tatja be a

BÉCSI NAPLÓ

ez évi 2. száma: „A nemzet
sorsáért tevõlegesen cselekvõ
Bakos István elõre lépett eb-
ben a »mûfajban«, és történe-
tesen a magyar falu iránti oda-
figyeléssel kincses kalendári-
umnak nevezhetõ buzgalom-
mal gyûjtötte és állította össze
kötetté jobbára mindazt, ami a
magyar falu múltja és jelene,
sõt, ezen túlmenõen olyan ér-
tekezések, vitairatok kiadá-
sára is vállalkozott, amelyek-
bõl a jövõ jelei is kiolvasha-
tók. Részletkérdéseket felöle-
lõ szakdolgozatok mellett
olyan általános kérdéseket
érintõ tárgykörökkel, statiszti-
kai adatokkal gazdagította
vállalkozását, hogy az össze-
állt kötet korántsem rekedt
meg lokális vagy provinciális
szinten a magyar falu jelensé-
génél, hanem ismételten az
egész országot, a magyarsá-
got érintõ összefüggésbe hoz-
za a kérdésfeltevéseket, elem-
zéseket. Bár az összeállítás-
ban sem volt könnyû feladata,
hozzáértõ felkészültsége ré-
vén mégis lehetõvé vált har-
mincöt megközelítésen ke-
resztül a magyar falu és a hoz-
zá kapcsolódó sorskérdések
gyújtópontba gyûjtése és
prizmaszerû kivetítése.”

K. R.

GABRIELLA GYÓGY- ÉS STRANDFÜRDÕNK kültéri strand része
2022. május 6-tól a fedett fürdõvel megegyezõ nyitva tartás szerint:
minden nap 9.00 és 20.00 óra között szeretettel várja vendégeinket!

***

Cselsuli a Hungarikum Ligetben
2022. június 20–24.

Légy a labdarúgás mestere, tanulj a legnagyobbaktól! Vendégeink:
Lisztes Krisztián, 49-szeres válogatott labdarugó; Lengyel Béla foot-
golf világbajnok; Mayer Zoltán válogatott footgolf játékos.

Részvételi díj a Lakiteleki Torna Egylet támogatásával kedvez-
ményes áron: 15.000 Ft/fõ. Az ár tartalmazza: a napi 5-szöri étke-
zést, valamint szállást a Kincsem Fogadóban, 2-3 ágyas szobákban
és standfürdõbelépõt, egyszeri alkalommal. Korosztály: 9–16 év.
Létszám: 24 fõ.

Érkezés, regisztráció, szállás elfoglalása: június 20. hétfõ 8.00–9.00
között. Program: 7.45–8.30 reggeli / 8.30–9.00 utazás Lakitelekre /
9.00–11.30 edzés a Lakiteleki TE futballpályán / 11.30–12.00 utazás a
Hungarikum Ligetbe / 12.15–13.00 ebéd / 13.00–13.30 pihenõ /
13.30–16.00 délutáni foglalkozások, uzsonna (strandfoci, teqball,
footgolf, lábtengó) / 16.00-18.00 strandolás, uszoda / 18.30–19.15 va-
csora / 19.30–22.00 szabad program / 22.00 lámpaoltás. Távozás: júni-
us 24. péntek 15.30–16.00 között.

Jelentkezési határidõ: 2022. június 10. (a szabad létszám függvényében).
Jelentkezés és bõvebb információ: Baukó Ferenc 06-30/242–4576,

baukoferenc@gmail.com

***

Hungarikum liget – az értékek kikötõje
Van egy hely, Magyarország szívében, a széles Alföldön, a Tisza
mentén, ahol a magyarság csúcsteljesítményei, hungarikumok vár-
ják az ide látogatókat. Ahol a szabadság kezdõdik... Lakitelek. Az ér-
tékek kikötõje – a Lakitelek Népfõiskola és a körötte kiépülõ
Hungarikum Liget, ahol mindenki megtalálhatja a számára vonzó,
pihentetõ lehetõségeket.

Egy különleges tér, ahol megannyi szellemi táplálék és lelki felüdü-
lés várja a nyitott szívvel érkezõt. Látogasson el új weboldalunkra:
www.hungarikumliget.hu és fedezze fel szolgáltatásainkat, széles kíná-
latunkat. Foglalás vagy felmerülõ kérdés esetén keressenek bizalom-
mal. Telefonszám: 06-76/549–050. E-mail cím: hotelclubtisza@
nepfolakitelek.hu

A R C K É P

Áder János köztársasági elnök máso-
dik államfõi mandátuma2022. május
10-én jár le, és az Alaptörvény értel-
mében másodszori alkalommal már
nem választható újra. Utódjának a
kormánypártok Novák Katalin csa-
ládügyi minisztert jelölték. Az Or-
szággyûlés március 10-én hallgatta
meg a köztársaságielnök-jelölt be-
mutatkozó beszédét.

„Tisztelt Elnök Urak! Képviselõ-
társak! Kedves meghívott Vendé-
gek! Ma köztársasági elnököt választ
az ország. A legtöbb magyar ember
számára a mai nap egy átlagos csü-
törtök: felkel, óvodába, iskolába in-
dítja a gyerekeket, megkeresi a napi
betevõt, tanul, aggódik a betegekért,
a családja biztonságáért. Legfeljebb
az esti híradásokból értesül, hogy új
köztársasági elnöke lesz Magyaror-
szágnak. Ma önökön, demokratiku-
san választott, döntési joggal felru-
házott országgyûlési képviselõkön
keresztül választ új államfõt az or-
szág. Joguk van tudni, hogy ki az az
ember, akire szavazhatnak, milyen
mondanivalója van ma a magyarok
számára. (…) Fontos döntéseket
hoztam, amikor a közgazdász szak-
mát, majd a diplomáciai és aztán a
közéleti pályát választottam. (…)
Ajándéknak tekintem, hogy nyolc
éven keresztül kormányzati felada-
tom a családok jövõjének biztosítása
volt. (…) Mi, nõk, gyereket neve-
lünk, beteget ápolunk, fõzünk, pénzt

keresünk, tanítunk, ablakot puco-
lunk. Ismerjük a szavak erejét, de tu-
dunk háttérbe húzódni és hallgatni is,
ha kell, és férfiakat meghazudtoló
bátorsággal védjük meg a családun-
kat, ha veszély fenyegeti. Nem ahhoz
képest, hanem annak is köszönhetõ-
en kívánok jó köztársasági elnöke
lenni Magyarországnak, hogy nõ va-
gyok. Tettekre készülök. Kész vagyok
minden terhet magamra vállalni, amit
ez a tisztség rám ró. Közben meg
fogjuk õrizni házasságunk békéjét és
családunk biztonságát. Anyaként és
feleségként erre a békességre, meg-
értésre, biztonságra törekszem. El-
nökként is a békesség embere akarok
lenni. Én nem a hatályos jogrend le-
bontásán, hanem az alkotmányosság
õreként annak fenntartásán fogok
munkálkodni. Elsõ királyunk, Szent
István intelmeit zsinórmértéknek te-
kintem: „Légy irgalmas mindenki-
hez, aki erõszakot szenved. Légy kí-
méletes mindenkivel szemben, ne
csak a hatalmasokkal, hanem azok-
kal szemben is, akik híján vannak a
hatalomnak. Légy alázatos, szelíd,
becsületes, szemérmes.” Köszönöm,
hogy meghallgattak. Legyen béke,
szabadság és egyetértés!”

Novák Katalint az országgyûlési
képviselõk több mint kétharmadának
szavazatával – azaz független és el-
lenzéki képviselõk szavazataival is –
köztársasági elnökké választották.

Fekete Gyula

Mikulás Ferenc:

Félszáz éves
a magyar rajzfilmkészítés fellegvára

–…1971-ben indult a Pannónia Filmstúdió kecske-
méti mûhelyeként a mai Kecskemétfilm Kft. Alapítása
óta vezeti az intézményt, gondolta volna, hogy ilyen
hosszú távú feladat elé néz?

– Nem, ilyen hosszú idõre nem gondoltam, de
nagyjából azt képzeltem el, ami megvalósult: egy
mûködõ animációs filmstúdiót! (…)

– Kiket tudott így alkalmazni?
– Olyanokat, akiknek semmiféle szakmai elõkép-

zettségük nem volt (…) az emberekben azonban közös
volt, hogy eltökéltek voltak, és érdeklõdtek a rajzfilm-

készítés iránt. Valóban meg akarták tanulni a szakmát, filmeket akartak készí-
teni. Elõször meg kellett teremteni azokat a feltételeket, amelyek révén el tud-
ták sajátítani a filmkészítés alapjait. … A rajzfilmkészítéshez ugyanis nemcsak
rajzkészség kell, hanem egy sor más ismeret és adottság is. … Színészi adott-
ság, lényeglátás, ritmusérzék, fantázia és még hosszan sorolhatnám. … Mind-
ezek mellett filmtechnika-, filmelmélet- és mûvészettörténet-órákat hallgattak
a munkatársaink. Emellett számos filmet megnéztünk, és folyamatosan kiérté-
keltük azokat. Megpróbáltam minél szélesebb körben megismertetni a jövendõ
munkatársaimmal a szakma alapjait, úgy gondolom, hogy ez jól sikerült: tíz
Balázs Béla-díjas munkatársunk is lett az elmúlt ötven év alatt. (…)

– Ötven év nagy idõ, de van olyan álma, filmterve, amely nem valósult meg?
– Természetesen van. Egy ilyen kedves, meg nem valósult álmom a Duna

meséi címû sorozat. (…) De egy másik régi tervem a Kecskeméti Animációs In-
tézet viszont megvalósulni látszik. Tárgyalunk a Moholy-Nagy Mûvészeti
Egyetemmel és a kecskeméti Neumann János Egyetemmel is, akikkel közösen
egy animátorképzés indulhat a közeljövõben. Készülnek a kecskeméti interak-
tív Animációs Múzeum tervei is, ahol igen különleges körülmények között is-
merkedhetnének meg a látogatók az animáció világával.

(Részlet a Fél száz éves a magyar rajzfilmkészítés fellegvára címû cikkbõl,
ahol Mikulás Ferenccel Tóth Gábor beszélgetett. Az írás teljes terjedelmében
megtalálható: Vasarnap.hu)

MIKULÁS FERENC Balázs Béla- és Magyar Örökség-díjas producer, a
Kecskemétfilm Kft. ügyvezetõ igazgatója. Életút: 1940. augusztus 17-én született
Kaposváron. 1971. február 15-tõl a Kecskeméti Rajzfilmstúdió vezetõje, több
film és filmsorozat producere (pl.:Magyar népmesék, Mondák a magyar történe-
lembõl, Vízipók-csodapók, Mesék Mátyás királyról, Leo és Fred, Az Árpádok
emlékezete, Cigánymesék, Toldi stb.). Több egész estés külföldi filmben
co-producer. Az általa vezetett stúdióban készült filmek és rendezõik több mint
70 jelentõs nemzetközi fesztiválon kaptak díjat. 1993-tól a Kecskeméti Animáci-
ós Filmfesztivál (KAFF) igazgatója. Az ASIFA (Nemzetközi Animációs Film-
mûvész Szövetség) igazgatótanácsának tagja (1997–2000). Jelenleg a Kecske-
métfilm Kft. ügyvezetõ igazgatója, az itt készülõ filmek producere, és a Kecske-
méti Animációs Filmfesztivál igazgatója, a Magyar Producerek Szövetsége el-
nökségének tagja. Díjak: Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt (1996); az
Olasz Filmmûvészeti Szövetség Max Massimino Garnier-díja (2004); Balázs
Béla-díj (2008); Bács-Kiskun Megyei Prima díj (2008); „Rendületlenül” Diplo-
ma – a Magyar Szellemi Védegylettõl (2008); a Magyar Köztársaság Érdemér-
me (2011); Magyar Örökség-díj (2011); Kecskemét díszpolgára (2015); Raoul
Wallenberg-díj (2016); Prima Primissima díj (2016); valamint az Alexandre
Trauner Art/Film Fesztiválon életmûdíjban részesült (2020).

(Forrás: kecskemetfilm.hu)

Újra Lezsák Sándort választották
a Nemzeti Fórum elnökévé

Újra Lezsák Sándor országgyûlési képviselõt választották meg a Nemzeti
Fórum Egyesület elnökévé, a szervezet 2022. évi tisztújító országos közgyû-
lésén, április 9-én, Budapesten.

A tanácskozást Lezsák Sándor, a Nemzeti Fórum elnöke köszöntötte,
majd megtartotta éves elnöki beszámolóját.

A küldöttek megtárgyalták a napirendi pontokat, értékelték a választást,
valamint tisztújítást tartottak és döntöttek a szervezet tisztségviselõirõl.

A Nemzeti Fórum egye-
sület alelnökeinek: Kele-
men Andrást, Nagy Dó-
rát, Õri Lászlót, Szabó Ist-
vánt, Szász János Attilát
és V. Németh Zsoltot; a
Felügyelõ Bizottság tag-
jainak: Bágya Ritát, Kris-
tóf Pétert és Nagy Juditot;
az Etikai Bizottság tagjai-
nak: Fekete Gyulát, Fejér
Zsuzsát és Hamza Lászlót
választották.

Nemzeti Fórum Egyesület
Havi melléklet, 252.

Szerkesztõ: Bágya Rita
Telefon: 1/441–4432

E-mail: nfmelleklet@gmail.com
Honlapok:

www.nemzetiforum.hu

www.lezsaksandor.hu
www.nepfolakitelek.hu

www.mindszenty.hu

O R S Z Á G G Y Û L É S

Nemzeti Fórum

Szeretettel köszöntjük Keskeny Ernõ nagykövetet, a
Miniszterelnökség osztályvezetõjét, aki munkásságával,
életével nemzetünk összetartozását segíti, szolgálja.

Isten éltesse sokáig 60. születésnapja alkalmából!

K Ö S Z Ö N T Õ

Felföldi Zoltán:

Radikálisan konzervatív
A könyv ára: 3990 Ft

(B/5, 272 oldal, cérnafûzött keménytáblás,
ISBN 978 615 5862 92 2)

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
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