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Szemle
A Szeged-Csanádi Egyház-
megye

TORONYIRÁNY

magazinjának júniusi számá-
ban olvastuk, hogy Minden gól
után elültetnek egy fát. „Ha-
gyományteremtõ jelleggel
ezentúl minden szerzett gólt
követõen fákat ültet a Szent
Gellért Fórum környezetében
a Szeged-Csanád Grosics
Akadémia csapata. A május
4-i edzés után elsõ körben hat-
van csemete lelt otthonra a sta-
dion elõtt. Adem Kapiè sport-
igazgató elmondta, ezzel a
gesztussal szeretnének tiszte-
legni a klub góllövõi elõtt. Aki
betalál a bajnokságban, elül-
tethet egy fát, amely elõtt egy
emléktábla is jelzi majd a ne-
vét és a mérkõzést, amelyen
gólt szerzett.

– Célunk, hogy a játékosa-
ink az unokáiknak is büszkén
megmutathassák a Szent Gel-
lért Fórumban, hogy mikor és
kinek lõttek gólt a Szeged-
Csanád Grosics Akadémia
színeiben. Kezdeményezé-
sükkel a környezet megóvá-
sához is szeretnénk hozzájá-
rulni – hangsúlyozta Adem
Kapiè.”

Kert Magyarország, kert-fa-
lu felé címû magyar falu prog-
ramot bemutató, elemzõ írásá-
ban Dulai Sándor a

BÉCSI NAPLÓ

május-júniusi számában írja:
„A »KERT-FALUIG« és a
KERT-MAGYARORSZÁ-
GIG azonban érzéseim szerint
még hosszú és küzdelmes az út.
Parlagon állnak kertek, üresek
az ólak és az istállók sokfelé,
jószágot a határban alig látni.
Egy öreg tanya idõs, munkában
megfáradt, tisztességben meg-
õszült lakója pár éve azt mond-
ta nekem: »elszokott a paraszt-
tól a politika«. Jómagam ma
már úgy látom: hál’ Istennek
kezd »visszaszokni«. Reménye-
im szerint eljön az az idõ, ami-
kor õseink nemzedékrõl nem-
zedékre öröklõdõ tudását öt-
vözni tudjuk a tudomány mai
eredményeivel. Úgy gondo-
lom, nemcsak az egyetemeken,
de iskoláinkban minden szin-
ten nagyobb szerepet kell kap-
nia a »helyi tudásnak«, amely
az életet adó földbõl ered. A
föld szeretete és a munka be-
csülete, a környezetünk és az
embertársaink iránt érzett fele-
lõsség csodát tehet.

KÍVÁNOM, HOGY VÁL-
JÉK VALÓRA EZ AZ ÁLOM,
ÉS LEGYEN jó gazdája ná-
lunk minden négyzetméter föld-
nek. Adjon életet a jól megmû-
velt kert, a határ, a táj minden
magyarnak!”

K. R.

Az arany markában – Verespatak története
A lakiteleki Népfõiskola Alapítvány és a Bethlen Gábor Alapítvány ezt
a felhívást olyan fiatal, Kárpát-medencei magyar fõiskolai, egyetemi
hallgatók és doktoranduszok számára hirdette meg, akik kedvet éreznek
ahhoz, hogy tudományos területen is kipróbálják magukat.

A pályázónak a megadott témakörök közül egyet kell kiválasztania és
annak rövid összefoglalóját (kutatási tervét) beküldenie, majd pozitív el-
bírálás esetén felkérést kap munkájának tanulmány formájában történõ
kidolgozására. A tervezett tanulmány tartalmi összefoglalójának bekül-
dési határideje: 2022. július 10.
Az összefoglalót pdf formátumban a kofalvitam@gmail.com címre várjuk.

A pályázat díjazása: 1. helyezett – 250.000 Ft; 2. helyezett – 150.000 Ft;
3. helyezett – 50.000 Ft pénzjutalom. A konferencia résztvevõi számára
a lakiteleki Népfõiskola szállást és teljes ellátást biztosít, valamint a
Népfõiskola Alapítvány meghívja egy verespataki kirándulásra.

A választható témaköröket és a további információkat megtalálja
honlapunkon: Nepfolakitelek.hu

***
Dalia gyermektábor a Hungarikum Ligetben

Lakitelek Népfõiskola – Jurtatábor 2022. július 25–30.

Egy nagyszerû lehetõség, hogy a gyermekek betekintést kapjanak a Fel-
földi Dalia Iskola, a magyar nemzeti harcmûvészet egyes elemeibe (os-
tor, íjászat, szablya, birkózás, botforgatás stb.). A harci játékok mellett a
tábor a magyar történelem és nemzettudat szellemiségében szerve-
zõdik. A legények és lányok jelentkezését 14 éves korig várjuk.
Jelentkezési határidõ: 2022. július 15., e-mail: felfolddalia@gmail.com
A korlátozott férõhelyek miatt a jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében
tudjuk fogadni. Tábordíj: 20.000 Ft. Bõvebb információ: Felfolddalia.com

***
Kapaszkodó tábor a Hungarikum Ligetben

Lakitelek Népfõiskola, 2022. július 25–30.

A lakiteleki Népfõiskola Alapítvány szeretettel várja a fogyatékkal élõ
gyermeket, gyermekeket nevelõ családokat a Kapaszkodó táborba. A
résztvevõk a délelõtti közös programok: beszélgetések, kézmûves foglal-
kozások, valamint a délutáni szabadidõs tevékenységek során számos új
élménnyel és baráti kapcsolatokkal gazdagodhatnak. Szállás: a Tiszavi-
rág Vendégházban, légkondicionált 25 ágyas szobákban. Étkezés a Nép-
fõiskola Tisza Vendéglõjében. A jelentkezés határideje: 2022. július 18.

Árakról, helyi szabadidõs programlehetõségrõl bõvebben a
Nepfoiskola.hu oldalon tájékozódhat. E-mail: ikszt@nepfolakitelek.hu

A R C K É P

Katonai megfigyelõk szerint az
orosz–ukrán háború napi 300–350 ál-
dozatot követel, katonák és civilek
életét együttesen. A háború következ-
ményeit megérezték az orosz és ukrán
gabona és étolaj vásárlására beren-
dezkedett országok is, és a korábbi
szállítási útvonalak elzáródása miatt a
világpiacon közel megduplázódtak az
élelmiszerárak. A háborús infláció az
Európai Unió országaiban közel tíz
százalékkal rombolta az euró és a
nemzeti valuták vásárlóértékét. Hét és
félmillió menekült hagyta el Ukraj-
nát, egytizedük Magyarországon ke-
resztül. A kormány Magyarország ed-
digi legnagyobb humanitárius segít-
ségnyújtási akcióját indította el, így
segítve a hozzánk érkezõket. Az Eu-
rópai Unió központja újabb és újabb
áldozatok vállalását követeli meg a
tagállamoktól – tõlünk is –, miközben
Magyarországnak már egy éve nem
folyósítja a többi országnak már át-
adott, a Covid-járvány utáni helyreál-
lítási támogatásokat.

Bartos Mónika, a Fidesz-Polgári
Szövetség képviselõ-csoportjának és
a Nemzeti Fórum közösségének tag-
ja, az Országgyûlésben interpellációt
nyújtott be a külgazdasági és külügy-
miniszterhez: „Egyértelmû, hogy a
háború sújtotta Ukrajna közvetlen
szomszédjaként és a kárpátaljai ma-
gyar kisebbség anyaországaként kü-
lönös figyelemmel kell meghoznunk
minden, a háborúval kapcsolatba

hozható döntést, szem elõtt tartva a
harcok mielõbbi befejezésének és a
béke megteremtésének érdekét, de
mindenekelõtt országunk és a ma-
gyar emberek biztonságát. Minden
ezzel ellentétes felvetés nélkülözi a
józanságot és annak belátását, hogy
aki háborús idõszakban feszültséget
szít, az nem a békéért tesz.

Idõrõl idõre világosan érzékelhe-
tõek azok a próbálkozások is, ame-
lyekkel hazánkat igyekeznek bevonni
a konfliktusba. Korábban fegyver-
szállítást követeltek; most azt kérik
számon rajtunk, hogy miért nem saját
gazdasági stabilitásunkat kockáztatva
állunk ki Ukrajna mellett. Mi tovább-
ra is kiállunk amellett, hogy a magyar
emberek és az ország biztonsága, sta-
bilitása nem képezheti alku tárgyát
egy ilyen helyzetben. (…) Mindezek
után kérdezem tisztelt államtitkár
urat, hogy hogyan tudjuk megõrizni
Magyarország biztonságát a kialakult
helyzetben, hogyan értékeli a hazánk
elleni politikai támadásokat?”

Az államtitkári válasz hangsú-
lyozta, hogy a fegyverek és a katonák
küldése veszélyeztetné Magyarország
biztonságát, és április 3-án a magyar
emberek támogatták a kormányt ezzel
a politikával és ezzel a döntéssel kap-
csolatban. „Tehát, amíg ez a kormány
van, addig mindenfajta belsõ és külsõ
nyomásgyakorlás ellenére is ki fo-
gunk maradni a háborúból!”

Fekete Gyula

Dr. Fónagy János:

Az erõ mindig csendes
„– Önt úgy ismerhettük meg, mint aki õrzi a régi,
polgári értékrendet a közélet mindennapjaiban is.
Miért tartja követendõnek ezt?

– Mondják, a stílus maga az ember. Azt gondo-
lom, hogy az értelmes, normális emberi szónál sem-
mi sem ér többet. Sokáig sportoltam. Kenuztam ti-
zenöt évig. Ez egy kemény sportág, ahol nagyon
erõs emberek vannak. Én ott tanultam meg, az iga-
zán erõs ember soha nem kérkedik az erejével, mert
tudja, hogy erõs. Az agresszív, kihívó magatartás, az
arrogáns hangvétel mindig gyengeséget takar. Az

erõ ellenben mindig csendes, mert van önbizalma. Mindig udvarias, mert
megengedheti magának. Nem szégyen ma sem megtanulni az emberi kapcso-
lattartás alapvetõ formáit. Hiszen az udvariasság az emberi kapcsolat kötõ-
anyaga. Vele mindig többet lehet elérni, mint nélküle. Talán lesz, aki vénem-
beresnek vagy paposnak gondolja a véleményemet, de még valamikor azt a
mondást hallottam az edzõmtõl: aki kérni megtanult, az tanuljon meg köszön-
ni is. Én ezt vallom, és javaslom másoknak is.”

(Részlet Irlanda Boglárka Fónagy Jánossal készített korábbi interjújából,
amely teljes terjedelmében megtalálható a Miskolci Egyetem honlapján, Ré-
giónkból az országért címmel.)

DR. FÓNAGY JÁNOS miniszterhelyettes, a Miniszterelnöki Kabinetiroda
gazdaságfejlesztéssel kapcsolatos parlamenti ügyekért felelõs államtitkára. Bu-
dapesten született, 1942. július 11-én. Nõs, egy gyermek édesapja. Tanulmá-
nyok: Közgazdasági Technikum, Közlekedési Tagozat (1956–1960), Csónak-
építõ szakmunkás (1960–1962), ELTE Állam- és Jogtudományi Kar
(1962–1966), Ügyvéd-jogtanácsosi szakvizsga (1968).Szakmai életút: Budapes-
ti Építõk SC, csónaképítõ asztalos (1962); Ózdi Kohászati Üzemek, fizikai mun-
kás (1964– 1965); ügyvédjelölt (1966–1967); Ózdi Járási Tanács igazgatási cso-
portvezetõ (1967–1968); termelõszövetkezeti jogtanácsos (1968–1981); Ózdi
Kohászati Üzemek vezetõ jogtanácsos, gazdasági vezérigazgató-helyettes
(1981–1988); Régió Ózdi Szerkezetfejlesztõ Kft. ügyvezetõ igazgató (1988–
1998); 1998-tól országgyûlési képviselõ; a Gazdasági Minisztérium politikai ál-
lamtitkára (1998–2000); a Miniszterelnökség politikai államtitkára, a gazdasági
referatúra vezetõje (2000); Közlekedési és vízügyi miniszter (2000–2002); a par-
lament közlekedési albizottságának vezetõje (2002–2010); a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium parlamenti államtitkára (2010–2018); a közösségi közlekedés át-
szervezéséért felelõs kormánymegbízott (2012–2013); a rezsicsökkentés kor-
mányzati koordinátora (2012); a Miniszterelnöki Kormányiroda nemzeti va-
gyonnal kapcsolatos parlamenti ügyekért felelõs államtitkára (2018–2022);a kö-
tött és nem kötött pályás helyközi közösségi közlekedés menetrendi szintû össze-
hangolásáért felelõs miniszterelnöki biztos (2018–2022); a Miniszterelnöki Kabi-
netiroda gazdaságfejlesztéssel kapcsolatos parlamenti ügyekért felelõs államtitká-
ra, miniszterhelyettes (2022–). Mindemellett számos közéleti tisztséget töltött be,
munkáját díjakkal is elismerték. Kitüntetései: Magyar Zsidóságért Díj (2005);
Nagy érdemkereszt a csillaggal (2006); Magyar Érdemrend Középkeresztje a csil-
laggal (2012); Sipos István Díj (2017); Halsenberger Samu Díj (2018); Kerkápoly
Endre Díj (2021); Lánczy Leó Díj (2022). (Forrás: mkogy.hu)

Isten éltesse sokáig 80. születésnapja alkalmából!

Átadták a Pedagógusok a kistelepülésekért-díjat
A Nemzeti Fórum Egyesület és a lakiteleki Népfõiskola a Pedagógusok a kiste-
lepülésekért-díjat a korábbi évekhez hasonlóan Dobos Krisztina, az Antall-
kormányközoktatásért felelõs helyettes államtitkára emlékezetére hirdette meg.

Lezsák Sándor, a térség országgyûlési képviselõje, a Nemzeti Fórum elnö-
ke, a díj alapítója, köszöntõjében Dobos Krisztina rendszerváltó szerepét
hangsúlyozta. Sokan úgy gondolták akkor, hogy Andrásfalvy Bertalannal kö-
zösen verhetetlen párosai lesznek a magyar közoktatásnak. Közremûködésé-
vel indult el a rendszerváltás utáni új közoktatási törvény kidolgozása.
Klebelsbergi szellemiségû politikus volt, aki kormányzati szerepvállalása
után is dolgozott a köznevelés érdében. – Dobos Krisztina metafórája a rend-
szerváltó esztendõknek, emléke elõtt tisztelgünk, amikor azon pedagóguso-
kat emeljük ki, akik sokat tettek településük, kisebb-nagyobb közösségük is-
koláinak érdekében – emelte ki az Országgyûlés alelnöke.

Az idei esztendõben a díjat: Ámon Andorné fülöpszállási pedagógus,
Halácsi Tivadar csólyospálosi nyugalmazott pedagógus és Vargáné Dara-
bos Márta lakiteleki pedagógus vehették át. A kitüntetettek életútját a Véd-
nöki Testülete tagjai ismertették, majd a pedagógus számára emlékplakettet,
díszoklevelet, valamint 150.000 Ft összegû pénzjutalmat és virágcsokrot ad-
tak át a Lakiteleki Polgármesteri Hivatalban, június 17-én.

A Pedagógusok a kistelepülésekért-díjat 2017 óta olyan, a térséghez tartozó
kistelepüléseken élõ és tevékenykedõ pedagógusok részére adományozzák, akik
több évtizedes, magas színvonalú szakmai tevékenységet folytattak, szerepet
vállaltak a tehetséggondozásban, a település kulturális programjainak szervezé-
sében és a közösségi értékteremtésben, valamint a tanórán kívüli foglalkozások
keretében elismerésre méltó munkát folytattak. Az idei esztendõvel együtt 14 te-
lepülés 18 pedagógusa kapta meg a díjat. (Forrás: Nemzetiforum.hu)

Nemzeti Fórum Egyesület
Havi melléklet, 253.

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
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Nemzeti Fórum

Szeretettel köszöntjük Hans Kaisernémet CDU-s politikust,
volt tartományi minisztert, aki munkásságával, életével
nemzetünk összetartozását segíti, szolgálja.

Isten éltesse sokáig 75. születésnapja alkalmából!

K Ö S Z Ö N T Õ

MOSON KOLLÉGIUM
Szerkesztõk: Palenik József és Szalai Viktor

A könyv ára: 6048 Ft
(B/5, 344 oldal, cérnafûzött kemény táblás,

ISBN 978 963 619 001 9)
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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