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Nemzeti Fórum Szemle
„A magyar nemzet összetarto-
zása nem ismer határokat” –
mondta Kiss-Rigó László, a
Szeged-Csanádi Egyházmegye
püspöke a trianoni diktátum
századik évfordulóján, a szege-
di dómban celebrált szentmi-
sén, amelyrõl a

TORONYIRÁNY
címû magazin ez évi legújabb
lapszáma közöl részletes tudó-
sítást. A megemlékezésen Balog
Zoltán református lelkész egy-
kori miniszter is igét hirdetett.
Ebbõl idézünk: „A bûnbánat
elismerése nem menti fel azo-
kat, akik elvették azt, ami nem
az övék. Bennünket viszont
felszabadít arra, hogy az igaz-
ság és a hit nevében cseleked-
jünk: igazat és jót! Adjunk há-
lát mindazoknak, akik annak
idején teljes szívvel, lélekkel,
hittel, erõvel és szent akarattal
újrakezdték, folytatták életüket
emberként, magyarként, s akik
ma sem adják fel a jövõt, az
építkezést, az összetartozást, a
nyelvet, a kultúrát, a történel-
met, a hitet. Nem adjuk fel ma-
gunkat, nem adjuk fel egymást!
Az elmúlt száz év megtanít
minket arra is, hogy megszaba-
duljunk a hamis kígyóktól, de
megõrizzük a reményt és a sze-
retetet. (...) Ezért szól a harang,
ezért imádkozunk száz éve…”

Pákozdi István atya Pap a
„karanténban” címû írásából
idézünk egy rövid részletet,
amely a

FELSÕKRISZTINA
ez évi 3. lapszámában olvasha-
tó: „Mindent összevetve ez a
járvány-helyzet nem véletlen,
az Úr Isten „fintora” az emberi-
ség számára, a papság, az Egy-
ház számára is: egy pillanat
alatt megváltozhat az életünk,
nem élhetünk úgy, mint eddig.
Jó arra is gondolni, hogy a jár-
vány elmúltával sem áll vissza
a korábbi szabályos élet, sok
minden változni fog. Én erre
fel vagyok készülve. Mivel
nem éltem meg háborúkat,
mint korábban a szüleim, de
hallottam tapasztalataikat, va-
lamiképpen az újrakezdésre, a
módosításokra, az újra szerve-
zésre, az „újjászületésre” kell
elkészülnünk! És nem ez az
egész keresztény életünk lé-
nyege is? Jézus Krisztus feltá-
madása által állandóan születõ,
megszületõ, megtisztuló, fel-
emelkedõ, újrakezdõ nép va-
gyunk. Számomra ezt a tapasz-
talatot nyújtja mindaz, ami az
elmúlt hetekben, hónapokban
történt.”

K. R.

A Hungarikum Liget (leánykori nevén Lakitelek Népfõiskola)
Gyarmati Dezsõ Tanuszodája és szabadtéri termálfürdõje

szeretettel várja vendégeit.

Jegyárak: felnõtt: 1.500 Ft; családi
jegy (2 felnõtt, 2 vagy több gyerek):
3.500 Ft; diák, nyugdíjas, rokkantsá-
gi ellátásban vagy rehabilitációs ellá-
tásban részesülõ (érvényes Rehabili-
tációs Kártya felmutatásával): 1000
Ft; gyermek (3-6 éves korig): 600 Ft;
gyermek (3 éves kor alatt) ingyenes.

(A jegyár magában foglalja a termálmedence, úszómedence, szauna,
sószoba szolgáltatásait és tartalmazzák a 27 % áfát.)

***

Nimród Szabadidõ- és Footgolf Park
A Hungarikum Liget – Nimród Szabadidõ- és Footgolf Parkjában talál-
ható Európa és Magyarország elsõ kifejezetten Footgolfra tervezett, 18
szakaszos pályája, amely – nemzetközi versenyek megrendezésére is al-
kalmas helyszín – nagy szeretettel várja a kalandra vágyókat, aki szeret-
nék „lejárni” a Nimród csillagkép pontjaira leképezett Footgolf pályát.

Jegyárak: hétfõtõl-péntekig (kb. 2 óra játék) felnõtt 18 lyukas: 4400Ft,
36 lyukas: 8300Ft, junior (18 év alatt): 18 lyukas: 2200Ft, 36 lyukas:
4150Ft. Hétvége (kb. 2 óra játék) felnõtt 18 lyukas: 4900Ft, 36 lyukas:
8800Ft, junior (18 év alatt): 18 lyukas: 2450Ft, 36 lyukas: 4400Ft.

A szállóvendégei 10 % kedvezményben részesülnek!
Csoportos kedvezmények (12 fõ felett) és a Footgolf tagságival rendelkezõ

személyek kedvezményes árait megtalálja a www.nepfolakitelek.hu
internetes oldalon. Szeretettel várjuk vendégeinket!

Népfõiskola Alapítvány - Lakitelek
H-6065 Lakitelek, Felsõalpár 3., GPS koordináták: N 46.8933°, E 19.9653°

+36/76/549–049, info@nepfolakitelek.hu
www.nepfolakitelek.hu

A R C K É P

A legtöbb gyermekes család számára
gondot jelent a nyári iskolai szünetben
a gyermekek felvigyázása, és napköz-
beni ellátása, amíg õk dolgoznak. So-
kuk számára évek óta nagy könnyebb-
séget jelent az egyházi hátterû „Erzsé-
bet a Kárpát-medencei Gyermekekért
Alapítvány” segítségével mûködõ
nyári gyermektáborok, gyermekek
nyaraltatásáról gondoskodó munkája.
Idén a koronavírus járvány késleltette
a gyermekek nyaraltatását, de a jár-
vány enyhülésével a táborok megnyit-
hatták a kapuikat. Elõírás azonban,
hogy a táborozók kötelesek részt venni
egy higiéniai oktatásban is, amelyik a
járványügyi elõírásokkal kapcsolatos
egészségügyi ajánlásokat és javaslato-
kat foglalja össze. Az „Erzsébet-tábo-
rokról” szóló törvényjavaslat ország-
gyûlési vitájában Kovács Sándor – a
Fidesz- Polgári Szövetség frakciójá-
nak a felszólalója, és egyben a Nemze-
ti Fórumos képviselõcsoport tagja – a
következõket mondta:

„Az Erzsébet-táborok Magyaror-
szág legnagyobb táboroztatási prog-
ramja. A program a Kormány támo-
gatásával számos tábort szervez, és
megannyi gyermekprogramról gon-
doskodik egész évben. Minden eddi-
ginél több, százezer gyermek vehet
részt idén a napközis Erzsébet-tábo-
rokban. A törvény módosításával és
infrastrukturális fejlesztésekkel elér-

jük akár a 180-200 ezer fõs táborozta-
tási kapacitást is. A napközis táboro-
kat júliusban és augusztusban tartják.
A táborokban figyelemmel lesznek az
aktuális járványügyi helyzetre, és
gondoskodnak róla, hogy a körülmé-
nyek a lehetõ legbiztonságosabbak le-
gyenek. A szinte ingyenes, napi 100
forintba kerülõ táborokban nemcsak a
gyermekek felügyeletét biztosítják,
hanem – például sporttevékenységek-
kel, kulturális programokkal, kézmû-
ves foglalkozásokkal – a tartalmas ki-
kapcsolódást, és napi négy étkezést is.

A törvényjavaslat meghatározza
az Erzsébet-táborok fogalmát és típu-
sait, amelyek napközi, ottalvós, illet-
ve családi táborok. Meghatározza az
állami költségvetési támogatás évi
rendszerességgel történõ biztosítását,
mely a kiemelt közfeladat ellátásához
szükséges. Nevesíti a tábor szervezé-
sével összefüggésben keletkezett sze-
mélyes adatok körét, mely összhang-
ban áll az irányadó adatvédelmi ren-
delkezésekkel. Láthatjuk, hogy a kor-
mány kiemelt közfeladatként kezeli a
gyermekek testi, szellemi és lelki fej-
lõdését biztosító Erzsébet-táborokat,
amely minden, a magyar gyermekek
iránt felelõsséget érzõ képviselõ által
támogatandó. Ezáltal kérem tisztelt
képviselõtársaimat, hogy támogassák
ezen javaslat elõterjesztését!”

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

Dobos Menyhért:

A Duna-Házról
2014. július 6-án hivatalosan is felavatták és megszen-
telték a torockói Duna-Házat. Az avatási ceremónián a
közmédia kulturális közösségi házát Dr. Kövér László,
a Magyar Országgyûlés elnöke nyitotta meg, majd
Nagy László, a Magyar Unitárius Egyház akkori fõ-
jegyzõje, püspök-helyettese és Csécs Márton, Torockó
unitárius lelkésze szentelte meg.

„1992 karácsonyán egy szó szerint az égbõl érkezõ jel,
vagyis a Duna Televízió mûholdas jele a magyar szó által
ismét összekötötte a nagyvilágban élõ magyarokat, azokat
is, akiket a Kárpát-medencében akkor már több mint het-

ven esztendeje határokkal szakítottak el egymástól, és azokat is, akik a XX. száza-
di történelem hatására voltak kénytelenek elhagyni a Kápát-medencét. Torockón
a Duna Televízió ismét összeköt, ezúttal a Duna-Ház révén teremtve meg a ma-
gyarok találkozásának terét” – hangzott el Dr. Kövér László avatóbeszédében.

Hat év, több száz rendezvény, köztük számos hiánypótló, nemzeti identi-
tást erõsítõ elõadás, rendhagyó történelem- és irodalomórák, korszerû gye-
rek- és ifjúsági programok, a helyi szórványmagyarság megmaradását segítõ
interaktív képzések, telt házas családi koncertek, pódiummûsorok, színpadi
produkciók, mentálhigiénés sorozat, filmklub, könyvbemutatók, szakmai fó-
rumok, alkotótáborok, közérdekû konferenciák, közönségtalálkozók és a
nagyszabású szabadtéri Duna Nap – summázhatjuk címszavakban ezt az idõ-
szakot. De ami talán ennél is fontosabb: a katartikus pillanatok, a felemelõ,
emberségünkben, magyarságunkban, nemzeti identitásunkban, önazonossá-
gunkban megerõsítõ közös élmények, a helyi közösségek összetartása, lelke-
sedése és elemi igénye a magyar kultúrára ez az, ami a Duna-Házat minden
intézményes szervezõerõnél hatékonyabban és hitelesebben mûködteti.

DOBOS MENYHÉRT a Duna Médiaszolgáltató NZrt. vezérigazgatója.
1950. augusztus 27-én született Budapesten. Tanulmányok: A Landler Jenõ Hír-
adásipari Technikumban híradásipari technikusként végzett (1969), majd a Janus
Pannonius Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán, humán-szervezés
szakon szerzett diplomát (1997).Életút: 1969-ben lett a Magyar Televízió munka-
társa. Eleinte videó- és hangtechnikus, majd 1976-tól képmérnök. 1992-tõl média-
menedzser, az Ügyfél Kapcsolatok Osztályának vezetõje, késõbb a Szervezeti
Kapcsolatok Fõosztályának vezetõje, majd a Gyártási és Mûszaki Alelnökség tit-
kárságvezetõje és fõmunkatársa. Alapító tagja és elnöke a Televíziós Mûsorgyár-
tók Érdekvédelmi Szervezetének (1992–2000). 1993–1996 között az MTV Közal-
kalmazotti Tanács elnöke. 2000–2002 az Elnöki Kabinet vezetõje. 2003–2010 kö-
zött az MTV Közéleti Fõszerkesztõségének munkáját koordinálta. Közéleti igaz-
gatóként az egyházi, vallási, kisebbségi, közéleti és határon-túli mûsorokat fel-
ügyelte és irányította. 2010. június 7-tõl az MTV programtanácsának tagja, az M1
és az M2 csatorna megbízott mûsorigazgatója. 2010. november 26-tól a Média-
szolgáltatás-támogató és Vagyonkezelõ Alap (MTVA) szolgáltatási vezérigazga-
tó-helyettese. 2011-tõl a Közszolgálati Költségvetési Tanács tagja. 2011. szep-
tember 21-tõl a Duna Televízió vezérigazgatója. Díjak, elismerések:Goldmark
Péter Károly-díj (2015), Magyar Érdemrend Lovagkereszt (2017), Torockó
díszpolgára (2019), Wekerle Sándor Kárpát-medencei Gazdasági díj (2019).

Isten éltesse sokáig 70. születésnapja alkalmából!

Nemzeti Fórumos az Év Polgármestere
Bács-Kiskun Megyében

Az Év Polgármestere Bács-Kiskun Megyében kitüntetõ díjat adományozta a Bács-
Kiskun Megyei Közgyûlés Csányi Józsefnek, Kiskunfélegyháza polgármesterének.

Az elismerésérõl szóló indoklás szerint Csányi József eddigi, hatéves pol-
gármesteri munkássága alatt, töretlen ívû fejlõdésen ment át Kiskunfélegyhá-
za és ez jórészt fiatal, energikus egyéniségének köszönhetõ. Demokratikus
vezetési stílusát az emberekkel való párbeszéd és a bölcs belátás jellemzi.

Kiváló munkatársakat gyûjtött maga köré, akiknek lelkiismeretes munká-
ja a város fejlõdésének záloga. Nyugodt, kiegyensúlyozott habitusa stabili-
tást, békességet teremtett a városban. Kiváló szervezõkészségét bizonyítja,
hogy létrehozta sikerének egyik alapját, a városban mûködõ vállalkozások
összefogását, a Kiskunfélegyházi Gazdaságfejlesztõ és Munkahelyteremtõ
Egyesületet, amely több mint 20 céget, vállalkozást fog össze és biztosítja az
összehangolt és zavartalan gazdasági prosperitást. Ebbõl is adódóan széles
kapcsolatrendszerrel bír, és ezt kitûnõen felhasználja a város érdekében.

Munkahelyén nyugalom jellemzi a mindennapi életet, szûkebb környeze-
tében pedig szeretetteljes a légkör. A pályázatok sikeres kihasználása, a gaz-
dag kulturális lehetõségek felvállalása is a városlakók megelégedettségét
vonta maga után. Ezt legjobban a 2019-es önkormányzati választás bizonyít-
ja, ahol országosan is kiugró több mint 90 százalékos eredmény jelezte, hogy
jelentõs közbizalomnak örvend, s ez a rendszerváltás óta példátlan a 25 ezer
fõnél nagyobb települések körében.

Csányi József megteremtette Félegyházán a nyugodt, kiegyensúlyozott
polgári létet, a dinamikus és folyamatos fejlõdést. Következetes és meg nem
alkuvó városvezetõi tevékenysége példaként állhat bármely közösség elõtt –
olvasható az indoklásban.

(Forrás: baon.hu)

Balázs Géza:

Pálinka-kislexikon
A könyv ára: 3150 Ft

(A/5, 160 oldal, ISBN 978 615 5862 54 0)
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 Fekete Péter kultúráért felelõs ál-
lamtitkárt, Jászai Mari-díjas színházi rendezõt, aki mun-
kásságával, életével nemzetünk összetartozását segíti,
szolgálja.

Isten éltesse sokáig születésnapja alkalmából!
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