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Szemle
„Azt mondják viccesen, hogy a
prédikáció tíz percet meghala-
dó része már az ördögé. Milyen
a jó prédikációs beszéd?” –
kérdezi Tornyai Erika RSCJ

A SZÍV

jezsuita magazinban. Aki vála-
szol: Martos Levente Balázs, a
Központi Papnevelõ Intézet rek-
tora: „Azt tanultam a gimnázi-
umban, hogy a szóbeli stílus vi-
lágos felépítést, követhetõséget,
egyszerûséget követel. Ugyan-
akkor szeretem megmozgatni a
képzeletet. A prédikációnak a
szívre is hatnia kell, és ennek va-
lahogy teret kell készíteni. Az
igazi „bomba” esetleg csak utó-
lag, odabent, a másik belsõ mun-
kája révén robban. Szívesen ta-
nultam meg Timothy Radcliffe
domonkos teológustól, hogy kü-
lönbség van a fantázia és a kép-
zeleterõ között. Hogy a fantázia
csapong, bizonytalan, gyakran
félre is vezet. A képzelõerõ vi-
szont tulajdonság, amire építeni
lehet, amivel dolgozni lehet. Vé-
gül is hiszek Isten Igéjének ere-
jében. Én mondok valamit, néha
csak ismétlem a Szentírás szava-
it, de mindebben Isten akar hat-
ni. Az pedig jó lesz.”

Kiss-Rigó László püspök, a
Szeged-Csanádi Egyházmegye

TORONYIRÁNY

címû magazinjában írja: „Még
azt sem mondhattuk, hogy túl
vagyunk a pandémia újabb és
újabb hullámain, amikor bekö-
vetkezett egy másik tragikus
esemény, az ukrajnai háború,
mely jelenleg is tart. Egy ilyen
értelemben irracionális háború-
ról szintén nem gondoltuk volna
a józan észben bízva, hogy be-
következhet az agyonfejlett de-
mokráciánk idejében, a 21. szá-
zadban, ráadásul a közvetlen
szomszédságunkban. Viszont jó
érzéssel tölt el bennünket annak
a tudata, hogy a bajba jutottak, a
menekülni kényszerülõk mennyi
szolidaritást, tevékeny, áldoza-
tos segítségnyújtást váltanak ki a
jószándékú emberekbõl. Mind-
ezek mellet saját hazánkban azt
is megtapasztalhattuk az elmúlt
egy-két hónapban, hogy a „de-
mokrácia” égisze alatt a válasz-
tási kampány idején mennyi
irigység, gyûlölet, hazugság, ön-
zés, alattomos rosszindulat, su-
nyi képmutatás tudja szennyezni
az embert és a társadalmat.
Ugyanakkor mégiscsak jó érzés
megtapasztalni, hogy az emberek
többsége ilyen szellemi, ideoló-
giai környezetben is képes józa-
nul, értelmesen gondolkodni, és a
nihilizmus, az értékek elutasítá-
sának diktatúrájával szemben a
valódi értékeket felismerni, és
azokat megvédeni. Ez persze alá-
zatot, állandó éberséget és gyak-
ran áldozatvállalást igényel.”

K. R.

Néptáncosok szakmai alkotótábora a Hungarikum Ligetben
2022. június 26–július 3.

Szakmai alkotótáborunkban néptáncosok ismereteit bõvítjük baracskai
(bácskai) és szucsági táncok tanításával, élõ zenével. A tábor részvevõi-
nek: Balogh Ildikó mestertanár, örökös aranygyöngyös táncos és
Fantoly Gyula a népmûvészet ifjú mestere, nívódíjas koreográfus, vala-
mint Kis Zoltán, a Szeremlei Néptáncegyüttes mûvészeti vezetõje tanít-
ják meg táncokat. Zenészek: Inoka Gyõzõ és barátai.

A jelentkezés feltételei: 5–6 éves néptáncos szakmai gyakorlat és a
16 éves kor betöltése. Részvételi díj: szállás és teljes ellátás 35.000 Ft/fõ,
csak táncoktatás és ebéd 15.000 Ft/fõ. A tábor résztvevõinek a Gyarma-
ti Dezsõ Tanuszoda- és Termálfürdõ használata ingyenes.

Elhelyezés: a Hungarikum Liget Kincsem Fogadójában, két-három-
ágyas szállodai szobákban. Étkezés: helyben, a Tisza Vendéglõben. Ér-
kezés: június 26. (vasárnap) 17 órától. Távozás: július 3. (vasárnap) reg-
geli után. Az oktatás június 27-én (hétfõn) 9 órakor kezdõdik. A részt-
vevõk intenzív, napi 6 órás foglalkozásokon vesznek részt. A tábor be-
mutatóval, táncházzal ér véget.

Jelentkezési határidõ: 2022. június 17. (péntek)
Jelentkezés: levélben vagy e-mailben (csingerandrea@nepfolakitelek.hu),
a jelentkezési lap visszaküldésével.

További részletekért látogasson el honlapunkra: Hungarikumliget.hu
Néptáncosok szakmai alkotótáborának vezetõje: Lezsák Sándorné

***
Országismereti és mûfordítói táborok a Népfõiskolán

2022. augusztus 22–28.

A Lakiteleki Népfõiskola, a Kelet- és Közép-Európai Kutatásért és
Képzésért Alapítvány és a Magyar Írószövetség pályázatot hirdet
országismereti és mûfordítói táborokban való részvételre. Az alábbi tá-
borokba jelentkezhetnek: kazah–magyar, koreai–magyar, mongol–ma-
gyar országismereti és orosz–magyar mûfordítói tábor.

Jelentkezési határidõ: 2022. július 3. (vasárnap)
A képzés térítésmentes, a táborok teljes idejére a Lakiteleki Népfõis-

kola és a Kelet- és Közép-Európai Kutatásért és Képzésért Alapítvány
ellátást – szállást és étkezést – biztosít.

A táborok keretében az adott célország nyelvét jól ismerõ magyar egyete-
misták és külföldi diákok közösen fejlesztik tovább nyelvtudásukat. A kép-
zés kiscsoportos gyakorlatok és összevont elõadások formájában történik.

A jelentkezés feltételeiért és további részletekért látogasson el a
Lakiteleki Népfõiskola honlapjára: Nepfolakitelek.hu

A R C K É P

A Magyar Országgyûlés ötödik alka-
lommal választotta miniszterelnökké
Orbán Viktort, 2022. május 16-án. Az
eskütételt követõen a miniszterelnök
köszönetet mondott a választópolgár-
oknak: „Azon leszek, hogy megszol-
gáljam ezt az egész Európában példa
nélküli, óriási bizalmat. (…)

Az elõttünk álló háborús évtized
képéhez hozzá tartoznak a nyugati vi-
lág meg-megújuló öngyilkossági hul-
lámai is. Ilyen öngyilkossági kísérlet-
nek látom a nagy európai lakosság-
csere programját, amely a hiányzó eu-
rópai keresztény gyerekeket más civi-
lizációkból érkezõ felnõttekkel, mig-
ránsokkal akarja pótolni. Ilyennek lá-
tom a genderõrületet, amely úgy fogja
fel az embert, mint identitásának, ide-
értve szexuális identitásának megte-
remtõjét. És ilyennek látom a liberális
Európa programját, amely túllép a
Nyugatot eddig megtartó keresztény-
ségen és nemzetállamokon, és sem-
mit sem ültet a helyükre. Amely a sza-
badságot a közösségeibõl – családjá-
ból és hazájából – kimetszett ember-
ben látja, és elfelejtkezik arról, hogy
az ember egyedül sohasem lehet sza-
bad, csak magányos.

Ebben a helyzetben kell kitûz-
nünk az útvonalat Magyarország
számára, s ha kitûztük, erre kell ráál-
lítani, majd biztos kézzel ezen az
úton is tartani hazánkat. Különösen
is számítok a történelmi egyházak hí-
veinek közösségeire, akiknek létezé-

se már önmagában is nagy érték Ma-
gyarország számára. Biztosítani fog-
juk az Evangélium hirdetéséhez
szükséges feltételeket, a szabadságot
és az egyházak tiszteletét. Látjuk az
egyházi iskolák, kórházak, idõsott-
honok iránti növekvõ igényt. Ezek
segítése munkánk fontos része lesz.
(…) Megvédjük a családjainkat, a
genderaktivistákat nem engedjük be
az iskoláinkba, nálunk az apa férfi,
az anya nõ, a gyerekeinket pedig
hagyják békén. (…) Vállalom, hogy
megvédjük a teljes foglalkoztatottsá-
got. Vállalom, hogy megvédjük a
családtámogatásainkat. Vállalom,
hogy megvédjük a nyugdíjak értékét.
És vállalom, hogy megvédjük a re-
zsicsökkentést is. Vagyis mindenki-
nek lesz munkája, a nyugdíjnak lesz
értéke, a családoknak lesz biztonsá-
ga, és a gyerekeknek lesz jövõje. (…)

Egyre többen érzik úgy, hogy
Magyarország a béke szigete, a józan
rend és biztonság erõdítménye, a sza-
badság egyik utolsó õrhelye. Nem
rejtjük véka alá, hogy reményt aka-
runk adni másoknak is. Reményt,
hogy a keresztény életfelfogás, a ha-
zaszeretet, a nemzeti büszkeség, va-
gyis a nemzeti politika nem a múlt,
hanem a jövõ. Harminc éve azt gon-
doltuk, Európa a jövõnk, ma azt gon-
doljuk, mi vagyunk Európa jövõje.
Érezzük a felelõsségünk súlyát. Isten
óvja Magyarországot!”

Fekete Gyula

Novák Katalin:

A magyar nemzetrõl
„Mi, magyarok, joggal vagyunk büszkék páratlan
nyelvünk gazdagságára, nemzetünk viharvert történel-
mére, a magyar elme vívmányaira, kultúránk kincsei-
re. Úgy hisszük, hogy az 1848-as forradalom, az 1956-
os szabadságharc és a vasfüggöny 1989–90-es meg-
bontása többszörösen bizonyította szabadság iránti olt-
hatatlan szenvedélyünket és azt, hogy ha kell, meg is
küzdünk a szabadságért. Az egész világ megláthatta,
hogy a magyar egy erõs, bátor nemzet.

Magyarország szuverén, kiáll magáért, nem ijed
meg a konfliktustól, képes megvédeni magát és fáj-

dalmas tapasztalatok árán megszerzett álláspontját.
Mi nem változtunk, mi ma is ugyanazok a magyarok vagyunk, akik ’48-ban,

’56-ban és 33 évvel ezelõtt küzdöttek a szabadságukért. (…)
Köztársasági elnökként abban fogom erõsíteni a magyarokat, ami szemé-

lyes meggyõzõdésembõl fakad. A kereszténységen nyugvó értékrendben, az
élet továbbadásának, a gyermekek szeretetben való nevelésének bátorításá-
ban, a megfogant emberi élet és a család védelmében, egymás tiszteletében, a
gyengék gyámolításában.”

(Részlet Novák Katalin, Magyarország köztársasági elnöke Beiktatási be-
szédébõl, amely elhangzott Budapesten, 2022. május 14-én. A beszéd teljes
terjedelmében megtalálható a Sandorpalota.hu oldalon.)

NOVÁK KATALIN Magyarország köztársasági elnöke. 1977. szeptem-
ber 6-án született Szegeden. Házas, férje Veres István közgazdász. Három
gyermekük van: Ádám, Tamás és Kata. Életút: Szegedi Tudományegyetem,
Állam-és Jogtudományi Kar, Université Paris X, Nanterre, közösségi és fran-
cia jogi képzés (1999–2004). Budapesti Közgazdaságtudományi és Állam-
igazgatási Egyetem, nemzetközi kapcsolatok szak, okleveles közgazdász
(1996–2001). Kormánytisztviselõ a Külügyminisztérium különbözõ fõosztá-
lyain (2001–2003). A gyermekekkel otthon töltött évek (2003–2010). A kül-
ügyminiszter miniszteri tanácsadója (2010–2012). Az emberi erõforrások
miniszterének kabinetfõnöke (2012–2014). A Külügyminisztérium franko-
fón ügyekért felelõs miniszteri biztosa (2013–2014). Az EMMI nemzetközi
ügyekért felelõs államtitkára (2016–2017). Az EMMI család- és ifjúság-
ügyért felelõs államtitkára (2014–2020). A FIDESZ – Magyar Polgári Szö-
vetség alelnöke (2017–2021). A FIDESZ–KDNP népesedés- és családügyi
kabinetjének elnöke (2018–2020). Országgyûlési képviselõ (FIDESZ), az Or-
szággyûlés Magyar–Francia Baráti Csoportjának elnöke (2018–2022). Családo-
kért felelõs tárca nélküli miniszter, a Stratégiai és Családügyi Kabinet társelnöke
(2020–2021). Magyarország köztársasági elnöke (2022. május 10. –). Munká-
ját számos hazai és nemzetközi díjjal, kitüntetéssel ismerték el.

(Forrás: Sandorpalota.hu)

A Nemzeti Fórum építésének ügye a szívemhez nõtt
„– Kétezernégy óta a Lakitelek-Munkacsoport, majd az abból születõ Nemze-
ti Fórum Egyesület tagja, alelnöke. Milyen érzésekkel tekint vissza a közel két
évtizedes munkára? Mire a legbüszkébb?

– Paradox módon büszke vagyok arra, hogy elsõk között hívtam fel a fi-
gyelmet a Dávid Ibolya elnökségével kezdõdõ MDF-es pálfordulásra. (Ezért
voltam a legelsõ az eltávolítottak között.) Az eredeti nemzetépítõ törekvése-
inket továbbvivõ Lakitelek Munkacsoport, majd Nemzeti Fórum építésének
ügye a szívemhez nõtt. Ezért fogadtam el az alelnökséget még akkor is, ami-
kor kilátásba helyeztek nekem egy nagyköveti állást. Amit vállaltunk: olyan
emberek csoportba szervezése, olyan képzések szervezése, amelyek lehetõvé
teszik a tájékozott magyarok összefogását a jövõben.

– A Lakitelek Népfõiskola számos rendezvényén vett részt, melyik a legem-
lékezetesebb az ön számára?

– Magyarország egy külsõ hatásoknak kitett ország, Európa pedig egy ki-
csiny félszigete egy hatalmas kontinensnek. Ezért különösen fontosnak tar-
tom a lakiteleki programokban megjelenõ keleti nyitást, a fordítói táborokat.
A fõiskolai képzés otthonos környezetben zajlik, lehetõséget nyújtva a ha-
gyományos létrend megélésére.

– A közelmúltban megjelent Túlélési ösztönírások kötet egyik szerzõje.
Mely írása került a könyvbe és miért?

– Amint olvasóink tapasztalhatják, viszonylag rendszeresen írok véle-
ménycikkeket, külpolitikai elemzéseket és problémafeltáró írásokat ide és
más honlapokra, s az Életünk folyóiratba. A Túlélési ösztön hat nemzeti fóru-
mos szerzõ kétezertizenöt és kétezerhuszonegy között megjelent írásaiból vá-
logatott kötet. Benne szereplõ tizenöt írásom esetében arra törekedtem, hogy
lehetõleg széles körû tematikát mutasson be. Harcos múltamból fakadóan
azonban úgy vélem, hogy ostorcsapásaimon is átüt a remény, A feltámadás
elõérzete – ahogy egyik cikkem címe kimondja.”

(Részlet a Magyar Hírlap Ostorcsapások címû cikkébõl. Kelemen András-
sal, a Nemzeti Fórum alelnökével Velkei Tamás újságíró készített interjút,
amely megtalálható a Nemzetiforum.hu oldalon is.)

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 Erdõ Péter bíboros, prímás,
esztergom-budapesti érseket, aki munkásságával, életével
nemzetünk összetartozását segíti, szolgálja.

Isten éltesse sokáig 70. születésnapja alkalmából!

K Ö S Z Ö N T Õ

Antal-Ferencz Ildikó:

KILÕVE a HOLDRA
Szekeres Pál, a háromgyermekes vívó

A könyv ára: 7892 Ft
(B/5, 272 oldal, cérnafûzött kemény táblás,

DVD melléklettel, ISBN 978 615 5862 98 4)
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

Szekeres Pál könyvheti dedikálása: június 10.,
péntek 15.00 és június 11., szombat 17.00 óra.

Helyszín: Vigadó tér, 7. számú pavilon
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