
2020. JÚLIUS 5. NEMZETI FÓRUM KERESZTÉNY ÉLET 7

Nemzeti Fórum Egyesület
Havi melléklet, 232.

Szerkesztõ: Bágya Rita
Postacím:

Nemzeti Fórum,
1089 Budapest,
Visi Imre u. 6.

Telefon: 1/441–4432
E-mail: nfmelleklet@gmail.com

Honlapok:

www.nemzetiforum.hu
www.lezsaksandor.hu

www.nepfolakitelek.hu
www.mindszenty.hu

Nemzeti Fórum Szemle
A járvány idején erõs köszönet
illeti a tanya- és falugondno-
kok áldozatos munkáját. A

Duna-Tisza Közi

FALUGONDNOKI
HÍRLEVÉL

2020/3. számában Szabó Lilla
Laura a mezõhéki falugondnok,
Kóródi Nikolettát szólaltatja
meg: „Reggel fél nyolc körül a
hivatalban kezdek, ellenõrzöm
az e-maileket, válaszolok, intéz-
kedek. A mostani helyzetben
nagyjából tíz diáknak segítek a
házival. Van közöttük általános
és középiskolás is. Mivel náluk
nem megfelelõ az internet minõ-
sége, a tanáraik nekem küldik a
feladatokat, amiket kinyomtatva
én juttatok el hozzájuk. (…)

A napi tennivaló fontos ré-
szét képezi a gyógyszerek be-
szerzése és kiszállítása, vala-
mint a bevásárlás is, fõként az
idõsek részére. (…)

Van olyan, hogy idetelefonál-
nak a helyi kisboltba, ahol össze-
állítják a családnak a kért árut, én
pedig elviszem. A nagyobb bevá-
sárlásokat a közeli áruházban inté-
zem. „Borítékos” rendszert alkal-
mazok. Begyûjtöm a listákat és az
összegeket, szépen névvel ellátva
borítékba teszem, ehhez a pénz-
tárnál is tartom magam, így a
visszajáróval és a vásárolt holmik-
kal is könnyebb a dolgom. (…)

Jó érzés, hogy segíthetek, és
ennyi szerepkörben mûködhetek.
Kicsit pszichológus, nõvérke,
szállító és tanár néni is vagyok.”

A járvány alatt hogyan vi-
szonyult az online istentisztele-
tekhez? – kérdezte Meszleny
Zita, Gundel-Takács Gábortól
a jezsuiták lapjában,

A SZÍV
júniusi számában. A válasz: „– Én
azt gondolom, hogy az istentisz-
telet – még ha szükség idején
online is – jó dolog, együtt va-
gyunk lélekben, erõsítjük egy-
mást, támogató impulzusokat
kaphatunk. A közösség segít, de
annak, akiben belül megszület-
nek a dolgok. Ezek a dolgok pe-
dig nem ott, nem feltétlenül ott
születnek. Az ember hitéhez való
viszonya mindennap alakul. A
járvány segített egy kicsit befelé
figyelni. Voltak benne csöndek.
És mikor csöndek vannak, akkor
tudunk a belsõ hangjainkra fi-
gyelni. Ehelyett azonban sokszor
inkább zajt generálunk magunk
köré, pedig a zenében is mennyi-
re kell a csönd, a szünet ereje. Azt
hiszem, nagy tanulság, hogy az
életünk és a hitünk szempontjá-
ból is fontos, hogy meglegyenek
ezek a befelé figyelõ csöndek.”

K. R.

Kinek legszebb a kézírása? – eredménye

Lezsák Sándor az Országgyûlés alelnöke, a Népfõiskola Alapítvány kura-
tóriumának elnöke február végén „Kinek legszebb a kézírása?” címmel
pályázatot hirdetett általános iskolás gyermekek részére. A felhívásra 271
mû érkezett. A díjazottak listája megtekinthetõ: www.nepfolakitelek.hu

***
Felavatták az Emlékezet-tornyát

és a „Magyarság Harangját”

A Nemzeti Összetartozás Napján, 2020. június
4-én Lakiteleken, a Nemzeti Mûvelõdési Inté-
zet (NMI) székházának tetõteraszán, felavatták
és megszentelték az Emlékezet-tornyát, benne
a „Magyarság Harangját”.

Az NMI a „Magyarság Harangja” testvérha-
rangjait késõbb, október 3-án az épület avatásá-
ra szervezett Kárpát-medencei ünnepség kereté-
ben adja át öt külhoni kulturális szervezetnek.

Attól kezdve a harang minden nap azonos
idõben – 15 óra 13 perckor, a Kárpát-meden-
cei magyarság összetartozását kimondó Alap-
törvény aláírásának percében (2011. április 25., 15 óra 13 perc) – szó-
lal meg a lakiteleki székházban, hogy egy-egy település nemzeti kul-
túrát megtartó egyleteire, civil szervezõdéseire, a közösség által elért
eredményekre emlékeztesse a magyarságot. A testvérharangok vá-
laszként 16 óra 32 perckor emlékeztetnek az elszakadt nemzetrészek
magyarságmegtartó megtartó közösségeire. (Forrás: nmi.hu)

***

Trianon 100. évfordulójára emlékezett az IKON

Trianon 100. évfordulója alkalmából június 4-én, csütörtökön 16 óra 32
perckor, a harangozást követõen került sor az Ifjú Konzervatívok a
Nemzetért (IKoN) kopjafa avatójára a lakiteleki Népfõiskolán.

A R C K É P

Már több év óta a tavaszi-kora nyári
parlamenti ülésszak feladata a kö-
vetkezõ évi állami költségvetés el-
fogadása.

Az idei év költségvetési vitáját kü-
lönösen nehézzé tette az a tény, hogy
a koronavírus világjárvány mind Eu-
rópában, mind világszerte gazdasági
visszaesést okozott, és a munkanélkü-
liség kezelése, a megroggyant gazda-
sági élet megsegítése valamennyi or-
szág állami költségvetését súlyosan
megterhelte. Világszerte vitatéma,
hogy a járvány miatt jelentõsen meg-
csappant állami bevételekbõl jobbára
szociális célokat fedezzenek-e, vagy
az erõforrásokat inkább a gazdaság
talpra állítására fordítsák.

Csenger-Zalán Zsolt, a Fidesz-
Polgári Szövetség frakciójának a fel-
szólalója, és egyben a Nemzeti Fóru-
mos képviselõcsoport tagja, a „Ma-
gyarország 2021. évi központi költ-
ségvetésérõl” szóló vitában a követ-
kezõket mondta: „A gazdaság újrain-
dítása, az exportpiaci sikerek megõr-
zése, valamint a vírus által megszün-
tetett munkahelyek helyett újak létre-
hozása érdekében a kormány nemrég
egy új exporttámogatási és beruhá-
zásösztönzési program elindítása
mellett is döntött. Ennek részeként
kedvezményes hitellehetõséget bizto-
sít a magyar cégeknek beruházások-

hoz, illetve a kisvállalkozások számá-
ra 0,1 százalékos kamatozású hitelt
nyújt. Legfeljebb 800 ezer eurós tá-
mogatást lehet elnyerni, amiért azt
kell vállalni, hogy a foglalkoztatottak
létszáma nem csökken. Ezenkívül a
„Növekedési hitelprogram hajrá!”,
továbbá a Magyar Fejlesztési Bank
különbözõ programjai keretében
összesen 3000 milliárd forint hitelke-
ret áll a magyar cégek rendelkezésére.
Van egy régi vitánk a baloldallal,
amely arról szól, hogy a munkanélkü-
liséget vagy a munkahelyeket finan-
szírozzuk. A baloldal azt javasolja,
hogy a rendelkezésre álló forrásokat a
munkanélküliség fenntartására költ-
sük, mi viszont azt, hogy a munkahe-
lyek megõrzésére és újak létrehozásá-
ra. Úgy tûnik, a magyar vállalkozók is
így gondolkodnak, az említett beruhá-
zásösztönzési programra ugyanis ed-
dig mintegy 800 vállalat nyújtott be
támogatási igényt, összesen közel 380
milliárd forint értékben, amibõl a kor-
mány 150 milliárdnyi támogatást biz-
tosít. Ez összesen 140 ezer munka-
hely megvédését és létrehozását je-
lenti.” Meg kell értenie az ellenzék-
nek is – amit a miniszterelnök úr
hangsúlyozott – „Ha van munka, le-
het minden, ha nincs munka, nem le-
het semmi.”

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

Dr. Pintér Sándor:

Magyarország büszke Önökre!
„Az Önök elhivatott, nagy szakmai alázattal és tisztes-
séggel, az esküjükben foglaltaknak megfelelõen, ki-
emelkedõ színvonalon ellátott, a közrend és a közbiz-
tonság kiegyensúlyozottságának megõrzése, a nem-
zetgazdaság stabilitásának biztosítása érdekében, Ma-
gyarország szolgálatában végzett munkája elismerést
érdemel.

Köszönöm Önöknek!
Köszönöm Családtagjaik, Hozzátartozóik megértését!
Külön elismerésem azért a helytállásért, melyet az

új koronavírus járvány leküzdése elleni küzdelem sajátos körülményei között
tanúsítanak. A rendvédelem minden munkatársa ezen próbatétel alkalmával
is méltán vívta ki állampolgáraink újabb elismerését, öregbítette a rendvéde-
lem hírnevét.

Ahhoz, hogy úrrá legyünk a járványon, emberség, elhivatottság, fegyel-
mezettség, együttmûködés kell. Ezek a tulajdonságok a rendvédelmi szervek
munkatársainak sajátjai.

Magyarország büszke Önökre!
Az egységes állami rendõrség fennállásának 100., és a hivatásos tûzoltó-

ság megalakulásának 150., évfordulójának évében szolgálatuk teljesítése pél-
daként szolgáljon a jövõ rendvédelmi nemzedéke számára!”

(Részlet Magyarország miniszterelnök-helyettese, dr. Pintér Sándor belügy-
miniszter díszparancsából, amely a rendõrség és a hivatásos katasztrófavédelmi
szerv ünnepnapja alkalmából kelt Budapesten, 2020. április 25-én.)

Dr. PINTÉR SÁNDOR belügyminiszter, miniszterelnök-helyettes. 1948.
július 3-án született Budapesten. Tanulmányait a Budapesti Mûszaki Egye-
tem Gépészmérnöki Karán kezdte, 1978-ban a Rendõrtiszti Fõiskolán, majd
1986-ban az ELTE jogtudományi karán diplomázott. Életút: Kezdetben a
Belügyminisztérium gépkocsivezetõjeként dolgozott. 1972-tõl Zuglóban se-
gédnyomozóként tevékenykedett. 1978 és 1985 között az Országos Rendõr-fõ-
kapitányság vizsgálati osztályának elõadója, majd fõelõadója. 1985-tõl a Bu-
dai Rendõrkapitányság bûnügyi osztályvezetõje, megbízott kapitányságveze-
tõ. 1988-tól a Pest Megyei Rendõr-fõkapitányság vizsgálati osztályvezetõje,
1990-tõl a megyei fõkapitány közbiztonsági helyettese. 1991 márciusától Bu-
dapest rendõrfõkapitánya. 1991 szeptembertõl 1996 végéig országos rendõr-
fõkapitány volt. 1991-ben vezérõrnaggyá, 1993-ban altábornaggyá léptették
elõ. 1996 végén nyugdíjba vonult. 1997-tõl az OTP Bank Rt. biztonsági ta-
nácsadója s az igazgatóság tagja volt. 2003-tól a Civil Biztonsági Szolgálat
Rt. tulajdonos-elnöke, és 2004-tõl ismét az OTP Bank ZRt. igazgatóságának
tagja volt. 2013-ban nyugállományú vezérezredessé léptették elõ. Politikai
életút: Az elsõ (1998–2002) és második (2010–2014) Orbán-kormány idején a
Belügyminisztériumot irányította. 2014-tõl a harmadik (2014–2018) és negye-
dik (2018-) Orbán-kormány belügyminisztere. (Forrás: kormany.hu)

Isten éltesse sokáig születésnapja alkalmából!

A lehetetlenbõl a lehetséges felé
– Volt önben félelem, kétely – ha igen, miért –, vagy biztos volt a dolgában?

– Állandóan szervezkedtem. 1979-ben, a fiatal írók lakiteleki találkozóján
Illyés Gyula tanított meg minket a kétely kezelésére: kétségünk ugyan lehet, de
kétségbeesni soha nem szabad. Arra intett bennünket, hogy fölül kell kerekedni a
megalázó történéseken, különben az ember belefullad a rideg köznapi valóságba.

Meg kell találni a lehetetlenbõl is a lehetséges felé vezetõ utat, mert a megold-
hatatlan szituáció tönkreteszi az embert. A derûs életszemlélet viszont erõt ad.

Ez persze nem jelenti azt, hogy bármelyikünk is végignevetgélte ezeket az éve-
ket. Voltak kemény dilemmáink, hogy most merre tovább. Ezt éltem meg, amikor
Lakiteleken egyre nehezebbé vált a helyzetem. (…) Nem lenne hõstett, gondoltam,
ha most elmenekülnék. Volt bennem egy „csak azért is!”, mint ahogy nem mentem
el arrafelé sem, hogy szamizdatot csináljak. Nem vagyok hajlandó Magyarorszá-
gon, a saját hazámban illegalitásba vonulni! Mit képzelnek ezek! Jó érzés volt,
hogy akikre figyeltem, mind hasonlóképp cselekedtek. Az MDF alapítói, a politi-
kai aranycsapat: Bíró Zoltán, Csoóri Sándor, Csurka István, Fekete Gyula, Für La-
jos, Kiss Gy. Csaba. Õk jelentették a példát, és ha az ember visszamegy a történe-
lemben, ott is annyi kapaszkodót talál, ami mind segíti a nehéz élethelyzeteiben.

Bibó István sokat idézett mondása szerint demokrata az, aki nem fél. Könnyû
ezt kimondani, de megvallom, ma is abroncsba szorít – no, nem a félelem, hanem
– a féltés és a felelõsség, ha az elsõ lakiteleki találkozóra gondolok. (…)

– Mit üzenne az ifjú, rendszerváltoztató énjének 30 év távlatából – és mit
üzenhet a fiatal Lezsák Sándor akkori életérzése a mai generációnak?

– Édesanyám 90 éves korában mondta: ha tudtam volna, hogy ilyen sokáig
élek, jobban vigyáztam volna az egészségemre. Járvány idején ennél jobb ta-
nácsot nem is adhatnék.

(Részlet Lezsák Sándor: „Nem hallgattuk a híreket, hanem a házunk kertjé-
ben történt a HÍR” címû interjúból, amely megjelent a kepmas.hu oldalon és tel-
jes terjedelmében megtalálható a www.nemzetiforum.hu internetes oldalon is.)

Szeredi Pál (szerk.):

A szétválás fél éve
1989 õsze

A könyv ára: 2500 Ft
(B/5, 232 oldal, RETÖRKI Könyvek 44.,

ISBN 978 615 5862 51 9)
A kötet megrendelhetõ:

Antológia Kiadó és Nyomda Kft.
6065 Lakitelek, Felsõalpár 3.

E-mail: konyvek.antologia@nepfolakitelek.hu
Tel.: 06/76/549-045; honlap: www.antologia.hu

Szeretettel köszöntjük Dr. Fónagy János jogászt, a nemzeti
vagyonnal kapcsolatos parlamenti ügyekért felelõs állam-
titkárt,, aki munkásságával, életével nemzetünk összetarto-
zását segíti, szolgálja.

Isten éltesse sokáig születésnapja alkalmából!

K Ö S Z Ö N T Õ

A kopjafát Szabó Imrefia Béla szobrászmûvész készítette.


