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Szemle
Március 15-én rekord számú
diák utazott – 340 középiskola,
15 ezer diák – adta hírül a

RÁKÓCZI HÍRVIVÕ

ez évi elsõ száma: „A program
célja 1994 óta, hogy a Kárpát-
medence országaiban élõ ma-
gyar középiskolások együtt em-
lékezzenek meg az 1948–49-es
forradalomról és szabadság-
harcról, illetve ehhez kapcsoló-
dóan minél több személyes kap-
csolat szövõdjön a magyar diá-
kok, tanárok és iskolák között.

A Rákóczi Szövetség által
meghirdetett pályázatra bármely
Kárpát-medencei magyar kö-
zépiskola jelentkezhetett. A
pályázat a hagyományoknak
megfelelõen lehetõséget te-
remtett arra, hogy az utazó kö-
zépiskolás csoport a Kárpát-
medencében legalább egy ha-
tárt átlépjen, és egy másik isko-
lával közös programot szervez-
zen a nemzeti ünnephez kap-
csolódóan. Ezzel együtt pá-
lyázni lehet belföldi honisme-
reti kirándulás megszervezésé-
re is, azzal a feltétellel, hogy az
utazás során a csoportok egy
rendhagyó történelemóra kere-
tében keressenek fel olyan em-
lékhelyeket, amely szorosan
kapcsolódik az 1948–49-es for-
radalom és szabadságharchoz.”

Krisztusi hit, magyar tudat,
magyar haza címû írásban az

ÉLETÜNK

ez évi 7–8. számában, Fazakas
Z. Márton OPraem írja: „Olyan
szép még kimondani is: Haza.
De mi is ez a haza? Egy szét-
szabdalt földdarab? Semmi-
képp sem! Tizenötmilliónyi ma-
gyar álma egy szebb és jobb, egy
igazságosabb jövõben? Igen: a
haza múlt, jelen és jövõ! Egy
lélekemelõ megfogalmazás
szerint: A haza a hamu, amelybe
Arany János gyermekként írt, a
szõlõdomb, amely Juhász Gyu-
lát megvendégelte, az udvar,
ahol Wesselényi a lovait szem-
lélte, az ablak, amelybõl Petõfi
a máramarosi bércekre látott,
a két ház ugyanabban az utcá-
ban, ahol Mátyás király és
Bocskai bölcsõje ringott, a könyv-
tár, ahol Kazinczy összerázkó-
dott az ámulattól, a búcsújáró-
hely, ahol a Szûzanya könnyet
fakaszt a kemény székelyek
szemében, a harang hangja,
amely köszöntötte a hamvaiban
hazatérõ Rákóczit, és a mû-
hely, ahol ezt a harangot öntöt-
ték, a hegyek, erdõk és lápok,
melyek teret adtak az ide lelket
és földet mûvelni érkezõ szer-
zeteseknek, a templom, ahol
pogány írással, de keresztény
lélekkel dicsérik Istent, a pince,
ahol asszonyok védelmében
meghalt a püspök… Igen, ez a
haza!”

K. R.

LEGYEN IDÕD MALMOZNI!
II. ORSZÁGOS MALOMBAJNOKSÁG

Lakitelek Népfõiskola – 2022. szeptember 10–11.

A lakiteleki Népfõiskola és a Hungarikum Liget, valamint a Brillant Mill
Team támogatásával II. ORSZÁGOS MALOMBAJNOKSÁGOT hirdetünk.

Helyszín: Lakitelek – Hungarikum Liget (6065 Lakitelek, Felsõ-
alpár 3.). Kedvezményes részvételi díj: 14 000 Ft/fõ, mely összeg tartal-
mazza a nevezési díjat, a verseny idejére szállást és teljes ellátást. (A
versenyzõk elhelyezése 2-3 ágyas szobákban történik.)

Nevezési határidõ: 2022. augusztus 10.
A határidõ lejárta után nem áll módunkban jelentkezést elfogadni.

Résztvevõi létszámkorlát: 36 fõ. Nevezni az alábbi címen lehetséges:
bandygyorgy.malomlogika@gmail.com – név, lakcím és elérhetõség (te-
lefonszám és e-mail cím) megadásával. A nevezési díjat – a nevezés elfo-
gadása után – elõre, átutalással augusztus 29-ig szükséges kifizetni.

A bajnokságra profi és amatõr versenyzõk nevezését egyaránt vár-
juk, korosztálytól függetlenül. A rangos hazai bajnokság szervezõje és
vezetõje: Bándy György ötszörös Európa-bajnok. A támogatók jóvol-
tából a résztvevõk értékes nyereményekben részesülnek.

Bõvebb információ: www.nepfolakitelek.hu
***

FELNÕTTEK GIMNÁZIUMA
– térítésmentes érettségi lehetõsége felnõtteknek –

Lakiteleken a Népfõiskolán, a Kecskeméti Németh László Gimnázium
kihelyezett tagozatán a Felnõttek Gimnáziuma térítésmentes érettségi
lehetõségét biztosítja.

Jelentkezési határidõ: 2022. augusztus 20.
Tervezett tanítási napok: hétfõ, szerda – jelenléti oktatás; csütörtök

este – interaktív digitális távoktatás. Idõtartam: szakmunkás végzett-
séggel 3 év. További információ: Olajos István 06-70-931-7808;
bezdedi@gmail.com

Örömmel várjuk jelentkezését, ha érettségizni szeretne!
www.nepfolakitelek.hu

***
Hungarikum Liget Applikáció

Látogasson el Lakitelekre, és fedezze fel értékeinket a Hungarikum Li-
get Applikáció segítségével. Az alkalmazás végigvezeti az érdeklõdõt a
Hungarikum Ligeten, a kapcsolódó kiállításokon, az interaktív térkép
funkciója pedig segít a navigációban.

Fedezze fel szolgáltatásaink széles kínálatát: Hungarikumliget.hu

A R C K É P

A nyarat hagyományosan a magyar-
ság összetartozását segítõ esemé-
nyek is alkotják. Ezt a magatartást
2010 óta költségvetési forrásokkal is
segíti a magyar állam.

V. Németh Zsolt, a Fidesz-Pol-
gári Szövetség képviselõ-csoportjá-
nak és egyben a Nemzeti Fórumos
képviselõk közösségének tagja, Ma-
gyarország 2023. évi központi költ-
ségvetésérõl szóló parlamenti vitá-
ján, felszólalásában hangsúlyozta:
„…Ezért aztán a költségvetés kap-
csán is fontosnak érzem, hogy azok
az amúgy nem nagy tételek, amelyek
az identitásunk megerõsítését céloz-
zák, maradjanak a költségvetésben,
és megállapíthatjuk, hogy erre to-
vábbra is lesz forrás, mert legalább
ennyire fontos az, hogy jól érezzük
magunkat, mint akár egy-két beruhá-
zás megléte vagy éppen a mûködési
költségek biztosítása. Néhány elemet
hadd emeljek ki ebbõl a körbõl, és a
hungarikumokról szóló, tizenkét év-
vel ezelõtt megalkotott törvény alap-
ján lévõ támogatási rendszerrõl hadd
szóljak. Akkor egy értékpiramist ál-
lítottunk föl, amelynek a csúcsán ott
vannak a hungarikumok, alatta a ki-
emelkedõ nemzeti értékek, aztán a

megyei értékek, a határon túli elcsa-
tolt nemzetrészek értékei, ágazati ér-
tékek, tájegységi értékek, és szándé-
kosan nem mondom azt végül, hogy
az alul lévõ települési értékek, ha-
nem azt mondom, hogy a talapzaton
levõk. Hiszen ezek azok a helyi érté-
kek, amelyek identitáselemek is egy-
ben, amelyek nemcsak azt biztosít-
ják, hogy egy legutóbb vitára adó
cikkbõl idézzek, hogy igazolnunk
kell, hogy a világon a legjobb dolog
magyarnak lenni, s én ebben hiszek
egyébként, hanem ennek révén tud-
juk azt is igazolni, gyakran kimonda-
ni, mert ez jólesik, hogy a világon
legjobb dolog vasvárinak, szõceinek,
hegyhátsálinak s a többinek lenni.

Az elsõ feladata az volt ennek a
törvénynek, hogy a határon átnyúló
nemzetegyesítést is biztosítsa, hiszen
könnyen belátható, hogy a magyar-
ság sajátosságai, karakterelemei, ha
úgy tetszik, a nemzeti kódjaink nem
darabolhatók szét Erdélyre, a Mura-
vidékre, a Felvidékre vagy a Délvidék-
re, hanem ezek együttesen rajzolják
meg a magyarság értékeit, karakte-
rét, s akár azt is mondhatnám, hogy a
magyar néplelket.”

Fekete Gyula

Máté István:

A mûvészetrõl
Ma a mûvészek legtöbbje megdöbbenteni akar,
létrehozni mindenáron olyan újat, ami elsõ látásra
meghökkent, de tovább gondolva igazán nem
mond semmit. Sokszor még esztétikailag is köze-
lebb áll ahhoz, hogy ízlésromboló legyen, mint-
sem örömet okozó.

Ebben az amúgy is elsekélyesedett, igazi értéket
alig ismerõ világban, úgy érzem, szükség lenne
visszakanyarodni egyfajta normalitáshoz – ráéb-
redni arra, hogy a világ sokat változott ugyan a
technikai vívmányok következtében, de az ember
évezredekre visszatekintve sem változott sokat.

Egy ember életútja: születés – élet – halál. Ezenközben a szükségletei sem
mások, mint akár több száz éve, csak más lehetõségekkel, de ugyanazt az utat
járja végig. Szüksége van õszinte érzésekre, szüksége van keresni azt, ami jó,
keresni a szépet, ami a szellemiséget és az igazat jelenti.

A történelemre visszatekintve minden kornak van egy felemelkedõ, egy
csúcson levõ és egy hanyatló korszaka – mi egy hanyatló korszakban szület-
tünk, az európai mûvészet egy „lejtõn ereszkedik lefelé” –, s ezt akár hanyat-
lásnak is lehetne nevezni. Ennek ellenére mégis úgy gondolom, hogy nem
szabad feladni a reményt, hogy a mûvészet – ha csak szerény mértékben is,
de – képes a természethez hasonlóan megújítani és jó irányt mutatva, újrata-
nítani sok elfelejtett emberi érzést.

MÁTÉ ISTVÁN szobrászmûvész. Csongrádon született, 1952. augusztus
22-én. Felesége: Lantos Györgyi szobrászmûvész. Két gyermek édesapja: Hu-
nor (1983), Márk (1988). Életút:Mûvészeti Gimnázium, Szeged (1967– 1971);
Magyar Képzõmûvészeti Egyetem (1971–1976). A Mûvészeti Alap tagja
(1976–); a Magyar Képzõ- és Iparmûvészek Szövetségének tagja (1978–).
Derkovits ösztöndíjas (1978–1979). Kiállítások: Budapest, Szentes, Csongrád,
Gyöngyös, Iserlohn (Németország), Radstadt (Németország), Bécs (Ausztria),
Brüsszel (Belgium), Belchatów (Lengyelország). Köztéri munkái: Budapest,
Hódmezõvásárhely, Szeged, Szentes, Csongrád, Lakitelek, Tiszakécske,
Soltvadkert, Tápé, Fehéregyháza (Románia), Gyöngyös, Zsombó, Mórahalom,
Szigethalom, Detk, Kiskõrös, Pirtó, Csokonyavisonta…

Díjak, elismerések: II. János Pál pápa aranyérmének kitüntetettje (1985);
Dante Biennálé fõdíja, Ravenna – Olaszország. Firenze város aranyérme
(1989); Az Olasz Köztársasági Elnök díja, Ravenna (1991); Magyar Köztár-
sasági Arany Érdemkereszt (2002); Károly Róbert Aranyérem, Gyöngyös
(2004); Mindszenty Emlékérem (2021).

Isten éltesse sokáig 70. születésnapja alkalmából!

Kásler Miklós tölgyfa padot kapott Lakiteleken
Lakiteleken, a Hungarikum Ligetben, 2022. július 6-án, a Kölcsey Ház elõtt,
a négyesztendõs Nemzeti Nagyvizit és miniszteri bársonyszék után névre
szóló tölgyfa padot kapott Kásler Miklós, a negyedik Orbán-kormány emberi
erõforrások minisztere.

A Népfõiskola által szervezett Európa Szabadegyetem keretében Lezsák Sándor,
az Országgyûlés alelnöke, a Nemzeti Fórum elnöke, a Lakiteleki Népfõiskola
vezetõje, köszöntõjében felidézte az egykor rádióban elhangzó Nemzeti
Nagyvizit címû mûsorral kapcsolatos emlékeit, amelyek számára élményfor-
rásként hatottak. Kiemelte, hogy egy „nemzetközi nagyvizitre” is szüksége
volna mindannyiunknak, azzal a lényegre látó gondolkodásmóddal, amely
Kásler professzor urat mindig is jellemzi.

Kásler Miklós rendhagyó történelmi áttekintõjében hangsúlyozta: identi-
tászavaros világban élünk, az Isten, Haza, Család után az egyént, az önazo-
nosságunkat akarják elvenni. A professzor mintegy intelemként figyelmezte-
tett: térjünk vissza a múlt értékeihez a teremtett világon túl, térjünk vissza
õseink, szentjeink világához.

A padot Szabó Imrefia Béla szobrászmûvész készítette, amelyen idézet-
ként az Ora et labora! (Imádkozzál és dolgozzál!) latin felirat olvasható. Az
ünnepség részeként a jelenlévõk közösen elénekelték Kásler professzor ked-
venc népdalát: Tavaszi szél vizet áraszt.

(Forrás: Nemzetiforum.hu)

Nemzeti Fórum Egyesület
Havi melléklet, 254.

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 Farkas Bertalan ûrhajóst, vadász-
pilótát, aki munkásságával, életével nemzetünk összetar-
tozását segíti, szolgálja.

Isten éltesse sokáig születésnapja alkalmából!

K Ö S Z Ö N T Õ

Juhász Sándor:

MORZSÁK ÉS SZILÁNKOK
Részletek az életem eseményeibõl

A könyv ára: 3500 Ft
(B/5 272 oldal, cérnafûzött keménytáblás,

ISBN 978 963 619 002 6)
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

K Ö N Y V A J Á N L Ó


