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Szemle
A magyar jezsuiták díjmentes
lapja a

M.I.N.D.
(Mindent Isten Nagyobb

Dicsõségére)

nyári számában Mit szeretek
Szent Ignácban? körkérdésre,
a Jézus Társasága kilenc ma-
gyar tagja válaszolt. Vértesal-
jai László SJ: „Mert nem a
nagy tudással lakik jól és elé-
gül ki a lélek, hanem ha a dol-
gokat bensõleg érzékeli és íz-
leli” (Lelkigyakorlatok 2). Ig-
nác nekem zarándok-miszti-
kus. Szeretem, mert Jézus
nyomában jár, fáradságot
nem kímélve, és hasonlóvá
akar lenni hozzá. Jézus szívé-
nek titkát keresi, és ránk ha-
gyott lelkigyakorlatos útja
nem más, mint hûséges evan-
géliumi körbejárása a Názáre-
ti személynek. Meg-megáll,
rácsodálkozik és elidõzik a ti-
tokban. Tágra nyílt szemmel,
nyitott szívvel. Ignác szíven
talált jézusi ember, aki aztán
tovább szeretné adni, minden-
áron mindenféle módon ezt a
nagy Kincset. Szeretem az
állhatatosságát, ahogy kitart
ebben a bensõ élményében,
ahogy õrt áll Jézus Anyja
elõtt, ahogy hûségesen, válo-
gatás nélkül ragaszkodik tár-
saihoz.”

A Beregszászi Járási Máltai
Szeretetszolgálat munkájáról
tudósít a

MÁLTAI HÍREK
júniusi száma. A Máltai rend
Ukrajnában címû írást idéz-
zük: „Aktív helyi szervezetek
mûködnek Kárpátalján kívül
még Lembergben (Lviv) és
Ivano Frankovszki-ban. Ki-
jevben a Máltai Lovagrend
nagykövetsége is bekapcsoló-
dik a munkába. A fõ tevékeny-
ségek: Szent Miklós napi aján-
dékozás, húsvéti-kosár gyûj-
tés; elsõsegélynyújtás oktatás
és szervezés; jótékonysági
konyha támogatása; interná-
tusok és árva gyermekek tá-
mogatása; „Önsegítés” projek-
tek megvalósítása (varrómû-
hely, ácsmûhely) bentlakásos
iskoláknál; mozgáskorlátozot-
tak segítése.

Ezenkívül a Rend ideigle-
nesen jelen van 2015 óta Uk-
rajna keleti, háború által sújtott
Donbászi vidék 9 helyszínén,
ahol 80 szakember általános és
pszichológiai segítséget nyújt a
háborús vidékekrõl elmenekült
lakosságnak; WHO és UNICEF
szabványok szerint képeznek
ki önkéntes szociális tanács-
adókat. Ezt a projektet a német
állam és a svájci Rotary Club
támogatja.”

K. R.

Most mutasd meg!
– helyi érték mobilon –

A Népfõiskola Alapítvány ebben az évben is meghirdeti „Most mutasd
meg!” címû pályázatát, amelynek célja, hogy új lehetõséget biztosítson
a Kárpát-medencében élõ 18 év alatti, a filmezés mûfaja iránt érdeklõdõ
fiataloknak a környezetükben lévõ helyi érték bemutatására egy általuk
mobiltelefonon készített rövidfilm segítségével.

Elõnyben részesülnek azok a filmek, amelyek a települési értéktár bi-
zottság által bejegyzett értékekrõl szólnak. Azokat a filmeket is várjuk,
amelyek egy, a filmkészítõ számára fontos, a településre jellemzõ szelle-
mi vagy épített örökségrõl, mesterrõl, ételrõl, italról, tárgyról, közösség-
rõl, minõségi teljesítményrõl, gyûjteményrõl, kulturális értékrõl szólnak.

Pályázati feltételek: egy alkotó legfeljebb egy, mobiltelefonon készített
rövidfilmmel pályázhat; a film legfeljebb 2 perc idõtartamú lehet; a pályá-
zat kiírásának mellékleteként megjelenõ „jelentkezési lap” pontos kitölté-
se; a jelentkezési lap és a pályamû határidõben való beérkezése; a beérke-
zett fájl címének tartalmaznia kell a cím rövidítését, a készítõje nevét, a te-
lepülése nevét, valamint életkorát Pl.: tataihimzes_kalicsboglarka_tataba-
nya_16ev; a beküldött e-mail egy filmet és egy kitöltött jelentkezési lapot
tartalmazhat; a filmet mp4 formátumban kell elkészíteni. A filmet és a hoz-
zá tartozó kitöltött jelentkezési lapot 2021. szeptember 30-ig e-mail-ben, a
studio@nepfolakitelek.hu címre kérjük megküldeni. A jelentkezési lap a
Népfõiskola Alapítvány honlapjáról letölthetõ: www.nepfolakitelek.hu

A pályázat díjai: I. díj: 150.000 Ft; II. díj: 100.000 Ft; III. díj: 50.000
Ft. A díjakon kívül a felkért zsûrinek lehetõsége lesz 50 db 20.000 Ft-os
különdíjat adományozni. A beküldött pályamunkákat szakmai zsûri bí-
rálja el. A díjnyerteseket e-mailben október 31-ig értesítjük.

A díjátadó rendezvény a XX. Lakiteleki Filmszemle rendezvényso-
rozat része lesz, melyet a Népfõiskola Alapítvány Sára Sándor emléké-
nek szentel. A díjátadó rendezvény helyszíne és idõpontja: Lakiteleki
Népfõiskola, 2021. november 18.

***

Karikatúra pályázat 2021.
A Lakiteleki Népfõiskola 2021-ben Karikatúra pályázatot hirdet,
amelynek célja, hogy új teret és lehetõséget biztosítson a Kárpát-me-
dencében élõ 14 és 35 év közötti fiatal mûvészeknek, rajzolóknak a
nagyközönség elõtti megjelenésre, szakmai találkozóra, kiállításra.

A Karikatúra pályázat három témája: 1. „A szõlõ és a bor” – mint a
humor egyik forrása . 2. „XXI. századi randevú” – a kapcsolatok kezde-
te, az udvarlás, az elsõ randevú a XXI. században. 3. „Bejelentkezés” –
az online oktatás, mint a képtelen helyzetek tárháza.

Pályázati feltételek: egy rajzoló kategóriánként egy (vegyes techni-
kával készített) pályamunkát küldhet el; az alkotások mérete: A3-as
vagy A4-es szabvány méret; a pályázat kiírásának mellékleteként meg-
jelenõ „jelentkezési lap” kitöltése; a jelentkezési lap és a pályamûvek
határidõben történõ beérkezése.

A pályázat díjai kategóriánként: I. díj: 150.000 Ft; II. díj: 100.000 Ft;
III. díj: 50.000 Ft. A fõbb díjakon kívül a felkért szakmai zsûrinek lehe-
tõsége lesz mindhárom kategóriában 10 db 25.000 Ft-os különdíjat ado-
mányozni. A díjátadó rendezvény és kiállítás, a Hungarikum Liget Bor-
katedrálisának ünnepélyes megnyitóján lesz: 2021. október 2.

A kitöltött jelentkezési lapot – Népfõiskola Alapítvány honlapjáról le-
tölthetõ: www.nepfolakitelek.hu – és a pályamûveket 2021. augusztus
25-ig postán, a Népfõiskola Alapítvány címére (6065 Lakitelek, Felsõalpár
3.) kérjük megküldeni. A borítékra írják rá: „Karikatúra pályázat 2021”.

A beküldött pályamunkák rajzolói hozzájárulnak ahhoz, hogy munká-
juk 2022. március 30-ig kiállításon, vagy a Népfõiskola saját kiadványában
díjmentesen bemutatásra kerülhet. A beküldött pályamunkák a Népfõisko-
la archívumába kerülnek. Bõvebb információ: studio@nepfolakitelek.hu

A R C K É P

Nyár elején több hír is megjelent a
Terrorelhárítási Központ eredményes
tevékenységérõl. Lecsaptak egy du-
nántúli család által irányított õrzõ-vé-
dõ céghálózat adócsaló mûködésére;
egy interneten prostitúciót irányíró
kaposvári társaságra; elfogtak egy
Iszlám Államnak hûségesküt tett, ter-
rorcselekményeket elõkészítõ kecs-
keméti fiatalt. Bartos Mónika, a
Fidesz-Polgári Szövetség képvise-
lõ-csoportjának – és egyben a Nemze-
ti Fórumos képviselõcsoportnak – a
tagja az Országgyûlésben a jövõ évi
állami költségvetés vitájában hangsú-
lyozta: „Hogyha a Belügyminisztéri-
um költségvetési fejezetének számait

nézzük, akkor megláthatjuk azt, hogy
kiemelten kezeli a tárca a kiberbizton-
sági-informatikai fejlesztéseket. Ez
nagyon-nagyon fontos, hiszen az em-
bercsempészek és a terroristák tevé-
kenységük során nagymértékben tá-
maszkodnak a mai modern infokom-
munikációs csatornákra, és ha erre a
területre több forrást fektetünk, akkor a
felderítések száma is egyre nõ, és egy-
re nagyobb sikereket tudunk elérni
ezen a területen. Ugyanakkor veszélyt
és kockázatot jelentenek a kibertáma-
dások is, és elemi érdekünk, hogy
megvédjük stratégiai információs
rendszereinket ezen támadásoktól.”

Fekete Gyula

Bányai Gábor:

„Hiszem és tudom,
hogy még sok dolgom van”

„Öt percnek tûnt az a 111 napnyi kórházi kezelés,
ami után Bányai Gábor visszatért az életbe. Febru-
ár 24-én, Kiskunhalason került mélyaltatásban lé-
legeztetõgépre a koronavírus fertõzést kapott or-
szággyûlési képviselõ és kezdõdött az életéért foly-
tatott küzdelem. (…) Két alkalommal járt bent nála
Rónaszéki Gábor, egykori jánoshalmi plébános is,
hogy feladja neki a betegek szentségét, amely mind
a két alkalommal csodás javulást eredményezett. (…)

– Készül a közéleti visszatérésre?
– Az elsõ lépés az egészségem helyreállítása

és ebben nap mint nap megerõsítést nyerek. Szé-
pen jön vissza az erõm. Eljut hozzám több csator-

nán is, hogy mi történt az elmúlt hónapokban. Olvasom a híreket, tájékozó-
dom, bizonyos feladatok után is érdeklõdõm, hogyan állnak. Szeretem az em-
bereket. Szeretek segíteni, megoldani ügyeket. Ezt teszem vagy 30 éve. Ne-
kem ez az életformám. A betegségbõl való gyógyulásom erõsíti a tenni akará-
som. Amit a Jóisten sugallt nekem, azt én komolyan veszem, és megtöbbszö-
rözte az erõmet. Hiszem és tudom, hogy még sok dolgom van.

– Hogyan látja most a világot?
– Elõször is jó élni, minden nehézség, küzdelem ellenére örülök az életem-

nek, a családomnak, az embertársaimnak. Csodálom az orvosokat, az ápolókat,
nem csak azokat, akik engem gondoztak, gyógyítottak. Óriási munkát végez-
tek, történelmet meghatározó idõszakban. Õk mindannyian tényleg hõsök. Má-
sodszor mindenkinek azt mondom, hogy örüljön az életének, szeretteinek, a le-
hetõségnek! Vigyázzanak magukra! Tegyenek meg mindent a maguk szintjén
az egészségükért! Például, aki nem oltatta még be magát, az tegye meg! Ne
csak magáért, hanem a közösségért is! És persze szeretnék sokat tenni még,
dolgozni a hazámért, a Homokhátságért, a Bácskáért, az emberekért!”

(Részlet: A Jóisten döntési helyzet elé állította, élt vele címû interjúból,
amely Bányai Gáborral készült és teljes terjedelmében megtalálható a
halasmedia.hu internetes oldalon.)

BÁNYAI GÁBOR országgyûlési képviselõ. 1969. augusztus 27-én született
Budapesten. Nõs, felesége Móricz Krisztina. Házasságunkból öt gyermek szüle-
tett. Életút:Kertészmérnöki diplomáját Kecskeméten, a Kertészeti Egyetem Ker-
tészeti Fõiskolai Karán szerezte (1991), majd növényvédelmi és tápanyag-gaz-
dálkodási szakmérnök végzettségre is szert tett (2003). Munkahelyei: Jánoshal-
mán a Tsz-közi vállalatnál gyakornok (1991–92). A Szent Anna Római Katoli-
kus Általános Iskola pedagógusa (1993–97). Felsõ-Bácskai Önkormányzatok
Szövetsége – vidékfejlesztési menedzser (1997–2003). A jánoshalmai Városgaz-
da Kft. ügyvezetõ igazgatója (2002–2006). A Bács-Kiskun Megyei Közgyûlés
elnöke (2006–14).2006-tól tagja az Országgyûlésnek. Mandátumát a 2006-os és
a 2010-es választáson a Bács-Kiskun megye 10. választókörzetében (Bácsal-
más), majd 2014-es és a 2018. évi országgyûlési választásokon, a Bács-Kiskun 5.
választókörzetében (Kiskunhalas) nyerte el és lett országgyûlési képviselõ. Je-
lenleg az Országgyûlés Vállalkozásfejlesztési Bizottságának tagja és alelnöke.
Mindezek mellett feleségével gazdálkodnak, gyümölcstermesztéssel foglalkoz-
nak. Társadalmi feladatai: A Gyümölcs és Szõlõtermesztõk (Gazdakör) János-
halmi Egyesületének tagja. A jánoshalmi Római Katolikus Egyházközségnek
képviselõtestületi tagja. A Fidesz-Magyar Polgári Szövetség Bács-Kiskun Me-
gyei Választmányának tagja. Elismerések: Jánoshalma, Hajós, Nemesnádudvar,
Mélykút, Madaras, Kunbaja, Kelebia települések díszpolgára. Életmentõ Emlék-
érem (2011). Kitüntették a Bács-Kiskun Megye Építészetéért Díjjal, valamint a
Bács-Kiskun Megyéért Díjjal (2015) is. (Forrás: www.parlament.hu)

Isten éltesse sokáig születésnapja alkalmából!

Lakiteleki kuriózum
Eucharisztikus Világkongresszus, 1938

A lakiteleki Jézus Szíve-templomot idén 95 esztendeje, 1926. szeptember 8-án,
Kisboldogasszony ünnepén szentelte fel Révész István kecskeméti prelátus
plébános, késõbbi tábori püspök. Õ volt az, aki erõt és fáradságot nem kímélve
megszervezte Kecskemét környékén a tanyasi iskolai hálózatot, és ott tanyasi
lelkészségeket hívott életre. A felsõalpári határ, a mai Lakitelek hitéletét, az itt
élõ emberek boldogulását különösen is szívén viselte a derék pap. Ez lehetett az
oka annak, hogy 1938-ban, a budapesti Eucharisztikus Világkongresszuson a
100 esztendõsnek mondott, de pár évvel fiatalabb lakiteleki gazdát, Balla Sán-
dort kérte fel arra, hogy köszöntse Eugenio Pacelli bíborost, a késõbbi XII. Pius
pápát a „földmûves magyar nép nevében”. Sándor bácsi, akinek leszármazottai
a mai napig településünk lakói, a következõ beszédet mondta:

„Fõméltóságú Pápai Legátus Úr, Szentséges Atyánk Követe! Áldott, ki az
Úr nevében jön, hozsanna a magasságban! Ezt énekli a magyar föld sokat dol-
gozó népe, így köszönti azt, aki a mi urunk Jézus Krisztus földi helytartójá-
nak, Szent Péter utódjának követségében jön hozzánk.

A mindennapi verejtékezõ földmûves nép katolikus hívei hisszük és valljuk,
hogy a mi urunk Jézus Krisztus jelen van a legméltóságosabb Oltáriszentségben,
s ezt a kincset a római katolikus egyházunkra bízta. De azt is hisszük és valljuk,
hogy a földön szántott barázdában elvetett mag, mindennapi kenyérért csorduló
verejtékünk közelebb visz minket a Teremtõ Istenhez az Oltáriszentségben. Jé-
zus Krisztus azzal tüntetett ki minket, földmûves népet, hogy a mi kezünkbõl ki-
kerülõ kenyeret választotta palástjának. Errõl a hitrõl teszünk itt tanúságot Szent-
séges Atyánk követe elõtt. Ezt hoztam el a földmûves nép nevében. Fogadja ezt a
hitvallásunkat, mint katolikus magyar lelkünk legdrágább ajándékát.

Áldja meg a Szentséges Jézus minden lépését! Dicsértessék a Jézus Krisztus!”
A beszéd díszesen bekeretezve egy fényképpel együtt Sándor bácsi becses kin-

cse volt. „Megjegyzésem – írta saját kezével a beszéd szövege után – ezzel vége
volt a rádió által is közvetített üdvözleteknek, s a legátus a székemhez jött, kezet fo-
gott velem, melyet megcsókoltam. Utána jöttek Serédy hercegprímás és sokan má-
sok. Hát még az utcán! Körülfogtak és csodáltak. Boldognak érezte magát, aki ke-
zet foghatott velem. Csodálatos hatása lehetett beszédemnek, hiszen az összes új-
ságok hozták arcképemmel együtt. Így elértem azt, igénytelen földmunkás létem-
re, velem egyenrangú halandónak íly nagy megtiszteltetés soha nem adatott.”

Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus helyszíne ismét Budapest
lesz. Vegyünk részt együtt az ünnepi rendezvényeken, szentmiséken – akár
személyesen, akár a médián keresztül követve az eseményeket – néhai Balla
Sándor bácsi hitével, tartásával, becsületével!

Nemzeti Fórum Egyesület
Havi melléklet, 243.

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 Ékes József volt országgyûlési kép-
viselõt, a Nemzeti Fórum alelnökét, aki munkásságával,
életével, nemzetünk összetartozását segíti, szolgálja.

Isten éltesse sokáig 70. születésnapja alkalmából!
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