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Nemzeti Fórum Szemle
A házassági ígéretek címmel
jelent meg, a

VIGILIA
áprilisi számában Kató Csaba írá-
sa. Ebbõl idézünk: „Azt tapaszta-
lom, hogy az ígéret meghív a pá-
rokban egy magatartásmintát. A
többségük hoz magával egy min-
tát arról, hogy miként kezelje az
ígéreteit. Sokaknál ez a köteles-
ség. „Ígéretet tettem, kötelessé-
gem megtartani.” Ez egy nagyon
értékes hozzáállás, azonban a
puszta kötelesség még nem krisz-
tusi erény. A tisztelet és szeretet,
amit megígértem, nem viseli so-
káig, ha kötelességbõl gyako-
rolják õket. Ha az energiák
hosszú éveken keresztül csak az
elviselésbe fektetõdnek, akkor a
tisztelet és a szeretet könnyen
üressé válik. Hiszem, hogy Isten
örömre hív minket, amikor be-
lép a házassági életszövetsé-
günkbe. Ez az öröm az ígéret
barométere. Ha csökken, akkor
csak átmeneti megoldást nyújt-
hat az összeszorított száj.”

Surján László: Szívbéli ba-
rátságot! címmel a

BÉCSI NAPLÓ
ez évi március–áprilisi számá-
ban értékeli a nemzetpolitikai
mozgalmukat: „Azt javasoljuk,
hogy ki-ki válasszon egy vá-
rost, falut, amihez kötõdik,
vagy ami iránt érdeklõdik. Eh-
hez egy honlap biztosít keretet
(fogadjszivedbe.chartaxxi.eu),
ahol a jelentkezõk megindokol-
ják a választásukat, és módjuk
van arra, hogy az egyszeri indok-
lás után folyamatosan töltsenek
fel tartalmakat, személyes élmé-
nyeket, fényképeket, videókat az
adott településrõl. Természetesen
nemcsak az anyaországban élõ-
ket hívjuk. Jó volt, hogy sok hatá-
ron túli anyaországi települést vá-
lasztott, de talán még jobb, hogy
erdélyi magyarok kárpátaljai te-
lepülést is jelöltek. Az ukrajnai
állapotokat ismerve tiszteletre-
méltó, hogy volt Kárpátalján, aki
saját lakóhelyét „fogadta szívé-
be”. Indoka: mert itt élni jó. Igen,
a magyarság megmaradásának
kulcsfontosságú eleme a lokál-
patriotizmus, s örvendetes, hogy
ez a kezdeményezés ezt is a fel-
színre hozta.”

K. R.

***

KÖSZÖNET
Köszönjük mindazon plébániák-
nak, önkormányzatoknak, ala-
pítványoknak, egyesületeknek,
akik címünkre elküldik a helyi
újságot, hírlevelet. Ezeket to-
vábbítjuk a lakiteleki Népfõis-
kolára és adjuk tovább a Kár-
pát-medence minden részérõl
érkezõ vendégeinknek. Remit-
tendát is szívesen fogadunk.
Cím: Lezsák Sándor, a Magyar
Országgyûlés alelnöke, 1055
Budapest, Kossuth tér 1–3.

Nagy Alajos – Kishegyi Elek Tanulmányi Ösztöndíj II. félév
– eredményhirdetés –

A Népfõiskola Alapítvány kuratóriuma 2020. július 10-én, immáron
harmadik alkalommal hirdette meg a Nagy Alajos – Kishegyi Elek ta-
nulmányi ösztöndíjat. Az ösztöndíjra azok a nappali, levelezõ tagozatos
egyetemista, fõiskolás fiatalok, vagy most felvételizõ érettségizett diá-
kok jelentkezhettek, akik legalább három esztendeje lakiteleki állandó
lakcímmel rendelkeznek. Az elõzõ tanulmányi félévben 33 hallgató ré-
szesült a Népfõiskola ösztöndíjában.

A 33 fiatal közül voltak, akik befejezték fõiskolai, egyetemi tanulmá-
nyaikat, voltak, akiknek tanulmányi eredménye nem érte el a minimális,
3,5 tizedes átlagot. Ennek értelmében az alábbi 26 hallgató kapja a
2020/2021. tanév második félévében a Népfõiskola ösztöndíját: Akócsi
Zsófia, Baranyi Eszter, Bártfai Anna, Bátor Barbara, Csíkos Lõrinc,
Csordásné Mihály Andrea, Dencs Nikolett, Faragó Evelin, Honti Dorka
Laura, Kis Zsófia, Kiss Barbara Fanni, Kiss Boglárka, Kovács Marcell,
Labancz Balázs, Nádudvariné Révész Dóra, Nagy Kata, Nagy Kristóf
László, Pataky Noémi, Rozsnyói Ákos, Rozsnyói Réka, Sallai Bence,
Sánta Márton, Seres Vivien, Sütõ Eszter, Szabó Réka, Tombácz Adél.

A nyertes pályázók tanulmányi eredményeik alapján havi
15.000-40.000 forint összegû ösztöndíjban részesülnek. E tanulmányi
félévben a hallgatók összesen havonta 695.000 Ft ösztöndíjat kapnak.

Gratulálunk a nyerteseknek!
***

A Bethlen Gábor Alapítvány kuratóriumi ülésén, április 21-én, Lezsák
Sándor, az Országgyûlés alelnöke, a lakiteleki Népfõiskola Alapítvány
vezetõje (szûk körben) köszöntötte Bíró Zoltánt, a lakiteleki Népfõiskola
Alapítvány kurátorát, 80. születésnapja alkalmából.

Az évfordulóra, a Rend-
szerváltás Történetét Kutató
Intézet és Archívum kötettel
is készült, amelyet szeretet-
tel ajánlunk figyelmükbe.

Kedves Bíró Zoltán!
A Népfõiskola Alapítvány ne-
vében, mi is szeretettel kö-
szöntjük. Isten éltesse sokáig!

A R C K É P

Az Országgyûlés tavaszi ülésszakán
vitatták meg a képviselõk „A közbiz-
tonság erõsítése érdekében egyes ren-
dészeti, igazgatási törvények módosí-
tásáról” szóló kormány-elõterjesztést.
A törvényjavaslat jelentõs részben az
Európai Unió kezdeményezésére, az
Unió külsõ határainak a hatékonyabb
ellenõrzése érdekében készült, emel-
lett tartalmazza az elmúlt év világjár-
vány-ellenes küzdelme során felme-
rült, a hazai lakosság biztonságát erõ-
sítõ javaslatokat is.

Tavaly január elseje és április 7-e
között napi átlagban 92 fõ próbált be-
jutni illegálisan Magyarország terü-
letére, az idén ugyanezen idõszak-
ban, napi átlagban 257-en, közel há-
romszor annyian. Azaz épp egy jár-
vánnyal terhelt idõszakban erõsödött
majdnem háromszorosára a magyar
határra nehezedõ migrációs nyomás,
súlyosan veszélyeztetve a hazai egész-
ségvédelmet is.

Bartos Mónika, a Fidesz-Polgári
Szövetség képviselõcsoportjának –
és egyben a Nemzeti Fórumos képvi-
selõcsoportnak – a tagja a frakció ve-
zérszónoki rangjában szólalt fel. „Én
elõször is nagyon köszönöm a Bel-
ügyminisztériumnak, hogy elénk
hozta ezt a javaslatcsomagot. Azért
köszönöm mindenekelõtt, mert egy
világjárvány idején, amikor egyéb-
ként sem a megszokott, nyugodt me-

derben zajlik az életünk, minden
olyan intézkedés, célkitûzés nagyon
fontos, ami az emberek biztonságát,
biztonságérzetét erõsíti. Az elõttünk
fekvõ törvényjavaslat húsz törvény
módosítását tartalmazza.” Módosí-
tani szükséges „a harmadik ország-
beli állampolgárok beutazásáról és
tartózkodásáról szóló törvényt, a me-
nedékjogról szóló törvényt, a bûn-
ügyi nyilvántartási rendszerrõl szóló
törvényt, a körözési nyilvántartási
rendszerrõl szóló törvényt, valamint
az arcképelemzési nyilvántartásról
és az arcképelemzõ rendszerrõl szóló
törvényt. Az engedély nélküli jár-
mûvezetés szabályainak a szigorítá-
sára vonatkozó indítvány is bekerült
ebbe a javaslatcsomagba. Több
egyéb, ehhez hasonló, kisebb módo-
sítás van még a javaslatban, amelyek
például az elektronikusinformá-
ció-biztonságot, a rendvédelmi in-
tézmények elhelyezési szabályait, a
büntetés-végrehajtási intézmények
rendjének erõsítését érintik.”

A képviselõ hangsúlyozta: „Euró-
pa védelme egyben Magyarország vé-
delmét is szolgálja, ezért mindent
meg kell tennünk a Frontex sikeres
mûködéséért. A Frontex az Unió ha-
tárvédelmének erõsítésében a jövõ-
ben is számíthat a magyar rendõrökre.
A javaslat is ezt a szándékot tükrözi.”

Fekete Gyula

Szikora Róbert:

A szentmise mindennek a forrása
„– Hogyan próbálja legyõzni a gyarlóságait?

– Istennel együtt. Nincs lusta zseni. Jókai Anna
mondta: Isten mindent megtesz érted, de semmit
nem tesz meg helyetted. Azt akarja, hogy mindent
vele együtt csináljunk. Ha van egy gondolatod,
hívd be ebbe a munkába az Urat. Szólítsd meg:
Uram, szeretném, ha ez és ez megtörténne velem,
és mindent megteszek, hogy sikerüljön. Kérlek,
tedd hozzá Te is, amit hozzá akarsz tenni.

– Negyvenöt éve él házasságban Zsuzsával,
élete szerelmével. Közben gyönyörû lányokkal
lép fel, nem beszélve a rajongókról. Hogyan
tudja legyõzni a kísértéseket?

– Közismert a mondás: bárminek ellen tudok állni, kivéve a kísértést. A kí-
sértés iszonyú erõs, mert a kísértõ a sátán embere, cimborája. Ám neked is
megvannak a barátaid, akiket ugyan nem látsz, de tudod, hogy léteznek. Ter-
mészetesen a Jóisten a legelsõ, de megszólíthatod a Szûzanyát, a védõszentje-
idet, az õrzõangyalodat. És van nekem egy nagyon jó barátom, Júdás Tádé,
Jézus unokatestvére; õ nagyon nagy közbenjáró, segít a kísértésekben.

Nem sétálok bele abba a csapdába, hogy egyedül harcoljak a sátán és a
démonai ellen, mert erõsebbek nálam, legyõznének. Jobbak nálam fegyver-
zetben, harcmodorban.

Jézus sem ment bele a vitába a sátánnal, amikor a negyvennapos böjt után
megkísértette õt. A Szentírással válaszolt neki, ami a Szentlélek sugallatára
íródott. Akkor én hogyan mernék diskurzust kezdeni a gonosszal?

– Miként vélekedik arról, hogy a hitet egy életen át mélyítenünk kell,
és soha nem mondhatjuk azt, hogy nem kell tovább fejlõdnünk?

– Teljesen egyetértek ezzel. Mindig végig kell gondolnod, hogy hová ju-
tottál. És amit elértél, az is egyetlen pillanat alatt összedõlhet. Van, amikor
egy hónapon keresztül nem érzel mást, csak szárazságot, pedig tudod, hogy
egy folyó mellé vagy ültetve, és a gyökereid mélyen a víz alatt vannak. Folya-
matos megtérésre van szükség. Egyszer egy pap bácsi mesélte, hogy teljesen
egyenes úton ment az országúton a kocsijával, és azt vette észre, hogy állan-
dóan korrigálnia kell ahhoz, hogy egyenesben tudja tartani a kormányt. Így
van ez az én életemben is.

Azért járok harminc éve mindennap templomba, mert nem tudnék enélkül élni.
A szentmise mindennek a forrása. Az Oltáriszentség, a szentmise és a hálaadás.”

(Részlet: Nem harcolok egyedül a sátán és démonai ellen – Beszélgetés Szikora
Robival, a NEK világi hírnökével, amely teljes terjedelmében megtalálható a
www.magyarkurir.hu internetes oldalon. Az interjút Bodnár Dániel készítette.)

SZIKORA RÓBERT EMeRTon-díjas énekes, zeneszerzõ; az R-GO énekese,
frontembere; a csikidám stílus magyarországi megteremtõje; a Nemzetközi Eucha-
risztikus Kongresszus világi hírnöke. Budapesten született, 1953. december 16-án.
Felesége Nagy Zsuzsanna, akivel 1975-ben kötöttek szentségi házasságot. Tanul-
mányait a Tóth István utcai Általános Iskolában kezdte, majd elvégezte a gimnázi-
umot és leérettségizett. A One Word nevû együttes legfiatalabb tagja (1968), majd
egy évvel késõbb a Ferm nevû amatõr együtteshez csatlakozott. 1974 elejétõl
1982. október 5-ig a Hungária együttes tagja. 1982 végén zenésztársaival R-GO
néven együttest alapított, amellyel több esztendõben is az év együttese lett. Az
R-GO alapító tagjaival 1987-ig zenélt együtt, ezalatt négy toplistavezetõ albumuk
jelent meg: R-GO, Amulett, Szeretlek is + nem is, Rég várok valakire. 1988-ban
Szikora az együttes nevét R-GO Proletarsra változtatta. 2000-tõl ismét életre kelt
az 1994-ben feloszlott R-GO, új Gidákkal, zenészekkel és menedzserrel, akikkel
több albumot jelentettek meg. 25 éves jubileumi koncertjük 2007-ben volt. Szóló-
karrierje: Az Angyalbõrben címû film dalainak szerzõje (1990). Ezáltal jött létre
két albuma: Áll még a vár; Mire gondolsz, katona. A Hangszál(l) mûsorvezetõje
(1998). Több szólólemeze is megjelent:Kapaszkodj (2000), Ki ölel majd át (2002),
Szikora Robi legszebb szerelmes dalai (2008). Az X-Faktor egyik mentora (2013,
2014), a 2014-es X-Faktor gyõztes mentora. 2019 decemberétõl a Nemzetközi Eu-
charisztikus Kongresszus egyik világi hírnöke, aki jelenleg is alkotó munkában
van, a Szent Erzsébet-musical dalain dolgozik. (Forrás: hu.wikipedia.org)

Teleki Pál sírjánál
Lezsák Sándor, az Országgyûlés alelnöke, a Nemzeti Fórum elnöke közössé-
gi oldalán is megemlékezett a néhai miniszterelnökrõl:

Máriabesnyõ, Kapucinus temetõ. Imát mondtunk és koszorút hoztunk a
nyolcvan éve elhunyt gróf Teleki Pál miniszterelnökünk sírjához Nyári Gábor-
ral, a RETÖRKI ügyvezetõ igazgatójával és Hágen Ádámmal, az IKoN alel-
nökével. A fényképeket Bágya Rita készítette.

(Forrás: facebook.com/lezsaksandoroldala)
(További képek megtekinthetõk a www.lezsaksandor.hu internetes oldalon.)

Nemzeti Fórum Egyesület
Havi melléklet, 240.

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

Szeretettel köszöntjük Fülöp István volt országgyûlési képvi-
selõt, a Mátészalkai Járási Hivatal vezetõjét, aki munkássá-
gával, életével nemzetünk összetartozását segíti, szolgálja.

Isten éltesse sokáig születésnapja alkalmából!

K Ö S Z Ö N T Õ
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Házi Balázs (szerk.):

NEMZET ÉS SZOLGÁLAT
Bíró Zoltán 80 éves

A könyv ára: 2520 Ft
(B/5, 240 oldal, ragasztókötött,

RETÖRKI Könyvek, ISBN 978 615 5862 75 5)
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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