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Szemle
Slachta Margitra, a Szociális
Testvérek Társasága alapítójá-
ra emlékezik a

VÉRTANÚINK
HITVALLÓINK

XXVIII. évfolyamának elsõ
száma: „A háború utáni nehéz
idõkben tanúsított megalkuvás
nélküli kiállása miatt alkal-
mazták Slachta Margitra képvi-
selõtársai az »egyetlen férfi a
Parlamentben« jelzõt. Ekkor
keletkezett az a mondás is,
hogy »két férfi van Magyaror-
szágon, és mindkettõ szoknyát
visel«. Ez utóbbival a kommu-
nistákkal szembeszálló Mind-
szenty bíborost és Slachta
Margitot kapcsolták össze.
Kevesen voltak rajtuk kívül,
akik ilyen bátran kiálltak a
nemzeti szuverenitásért, az
emberi méltóság tiszteletben
tartásáért, és felvették a harcot
az Isten- és emberellenes kom-
munista ideológiával, vala-
mint az egyre önkényesebb
hatalommal. Mindketten nép-
szavazásra kívánták bízni a
békekötés utáni államforma
eldöntését, harcoltak az isko-
lák államosítása és az ateista
diktatúra ellen. Nem véletlen,
hogy Slachta Margit felszólalá-
sai alatt a kommunisták bekia-
bálásaikban gyakran vádolták
meg õt azzal, hogy a bíborost
védi, az õ érdekeit képviseli.”

A Pápai Missziós Mûvek
magazinjában, a

NÉPEK MISSZIÓJA

XVI. évfolyamának elsõ szá-
mában jelentek meg Ferenc pá-
pa gondolatai az öregkorról.
Ebbõl idézünk: „A fiatalság
gyönyörû, de az örök fiatalság
roppant veszélyes képzelgés.
Öregnek lenni ugyanolyan fon-
tos – és szép –, mint fiatalnak
lenni! Emlékezzünk erre! A
nemzedékek közötti szövetség,
mely visszaadja az embernek az
élet minden korszakát, a mi el-
vesztett ajándékunk, amelyet
vissza kell szereznünk.

Ha a nagyszülõk visszaes-
nek búskomorságukba, a fiata-
lok még inkább belefeledkez-
nek okostelefonjaikba. A képer-
nyõ talán bekapcsolva marad,
de az élet idõ elõtt kikapcsol.”

K. R.

KÖSZÖNET
Köszönjük mindazon plébáni-
áknak, önkormányzatoknak, ci-
vil szervezeteknek, akik cí-
münkre elküldik a helyi újsá-
got, hírlevelet. Ezeket továb-
bítjuk a Lakiteleki Népfõisko-
lára, és adjuk tovább a Kárpát-
medence minden részérõl érke-
zõ vendégeinknek. Cím: Lezsák
Sándor, a Magyar Országgyû-
lés alelnöke, 1055 Budapest,
Kossuth tér 1–3.

XXI. LAKITELEKI FILMSZEMLE
SÁRA SÁNDOR EMLÉKEZETÉRE

Helyszín: Lakitelek, Népfõiskola, Kölcsey Ház
Idõpont: 2022. november 15–18.

Pályázati feltételek: A versenyen részt vehetnek falvak, városok, iskolák
televíziói, filmkészítõ közösségek, magánszemélyek határon innen és
túlról, minden 2015 után egyénileg vagy csoportosan készített magyar
nyelvû alkotással, amely a korábbi filmszemléinken nem szerepelt.

A filmeket az alábbi kategóriákban lehet nevezni: Krónika: helyi
híradó, aktuális közéleti riportmûsor, sport (max.: 26 perc); Korkép:
filmtanulmányok a településrõl, filmszociográfia (max.: 52 perc);
Mûvelõdés: hungarikumok, helyi értékek (max.: 26 perc); Portré
(max. 26 perc); Fikciós mûsorok: szórakoztató filmek, animációs, rajz-
és kísérleti film (max. 10 perc).

NEVEZÉSI DÍJ NINCS!
A szemle legjobb alkotásai díjazásban részesülnek!

Fõdíj: 1.000.000 Ft, valamint Különdíjak

A nevezési lapok és a filmek beküldési határideje: 2022. október 2.
A zsûri elnöke: Buglya Sándor Balázs Béla-díjas filmrendezõ, producer

Az elõzsûri idõpontja: 2022. október 11–12.
Helye: Lakitelek Népfõiskola, H-6065 Lakitelek, Szentkirályi út 5.

Az elõzsûri döntésérõl a pályázókat október 15-ig értesítjük.

Nevezési lap és tájékoztatás kérhetõ: NÉPFÕISKOLA ALAPÍTVÁNY,
6065 Lakitelek, Szentkirályi út 5., telefon: +36-76-549-049, e-mail:
filmszemle@nepfolakitelek.hu vagy letölthetõ a Népfõiskola honlapjáról:

www.nepfolakitelek.hu

Lezsák Sándor, az Országgyûlés alelnöke, a Népfõiskola Alapítvány
kuratóriumának elnöke * Závogyán Magdolna, a Nemzeti Mûvelõdési In-
tézet Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetõ igazgatója * Nyári Gábor, a
Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum Nonprofit Közhasznú
Kft. ügyvezetõ igazgatója * Orosz István, a Dunaversitas Egyesület elnöke

A R C K É P

Szeptember – az iskolakezdés hó-
napja. Több százezer iskolás öröm-
mel nézegeti és hordja új iskolatás-
káját, próbálja ki új tanszereit, és kí-
váncsian olvas bele új tankönyveibe.
A tanulók öröme gyakran együtt jár a
szülõk több gondjával is, mivel a tan-
évkezdés komoly családi kiadásokat is
igényel. Kovács Sándor, a Fidesz-
Polgári Szövetség képviselõ-csoport-
jának és egyben a Nemzeti Fórumos
képviselõk közösségének tagja, a
Magyarország 2023. évi központi
költségvetésérõl szóló parlamenti vi-
tában, felszólalásában kiemelte: „A
tankönyvellátás ingyenes, az iskolai
étkezés ingyenes. Ez sem volt 2010
elõtt, hiszen az emberekkel, a tanu-
lókkal és a szülõkkel fizettették meg
annak idején – a megnövelt általános
forgalmi adó révén – a gazdasági vál-
ság kezelését. (…) A gyermekes csa-
ládok 2023-ban 3225 milliárd támo-
gatást kapnak, ez 450 milliárddal
több az ideinél. A kormány a 25 év
alattiaknak a nullaszázalékos adó
mértékét tûzte ki célul. Azt gondo-
lom, hogy biztonságban van az ott-
honteremtési program is. (…) Itt is
hadd álljak meg egy pillanatra, mert
az ellenzék bele van betegedve, hogy
az egyházak részt vesznek oktatás-
politikai, szociálpolitikai és egyéb
olyan fenntartásban, amelyek állami
feladatok. Azt gondolom, hogy a ma-

gyarországi kereszténydemokrata
kormányzat és Magyarország zsidó-
keresztény kultúrája az elmúlt ezer
évben alapot ad arra, hogy az a kö-
zösség, amely ezt a hitet és ezt a fun-
damentumot megtartja az országban,
felelõsséggel részt vegyen ezeknek a
feladatoknak az ellátásában.

Továbbmenve: a Nemzeti Szoci-
álpolitikai Intézetet nemrégiben ne-
veztük el Slachta Margitról, a katoli-
kus szerzetesnõrõl és híres szociál-
politikusról, amely ellátja a gyer-
mekvédelmi törvény szerinti, gyer-
mekvédelemrõl, gyámügyi, szociál-
politikai igazgatásokról szóló képzé-
si, szakképzési és továbbképzési
rendszer mûködtetését. A költségve-
tés változatlan feladata „Az egyhá-
zak szociálpolitikai és gyermekvé-
delmi szolgáltatásainak biztosítása,
fejlesztése, az autista személyeket el-
látók, kis létszámú, fogyatékos sze-
mélyeket ellátó intézmények kiemelt
támogatása, a szociális diagnózis fel-
vételének folyamatos támogatása
család- és gyermekjóléti központok
számára. (…) Azt gondolom, hogy a
2023. évben a szociális ügyekkel
foglalkozó szakterület legfontosabb
célkitûzései a szociális, gyermekjó-
léti, gyermekvédelmi szolgáltatások
hosszú távú kiszámíthatósága, mû-
ködtetése, fejlesztése.”

Fekete Gyula

Szabó Imrefia Béla:

Vallomás a formákkal írt költészetrõl
„A szobrászat formákkal írt költészet, mely szavak-
kal még az alkotó számára is megmagyarázhatatlan
szakrális mesterség. A Teremtõ itt áll mellettem, vi-
gyázok hát, hogy lehetõleg ne fogjak hamis hangot,
fogalmazzak pontosan, ne üssek mellé a szegnek.
Úgy kell tenni dolgaimat, hogy ne vegyem el a jó-
kedvét az Istennek. Szobrász vagyok. Jelhagyó em-
berként vallom, hogy földi létünk értelmét igazolni
csak jövõbe ható mûveinkkel tudjuk. Olyan mûvek-
kel, melyek csak akkor válnak a jövõ számára érték-
ké itt, az ember által rongált teremtett világban, ha
Isten ujja is rámutat. Poklok és mennyek kapui elõtt

idõzve, várakozásaim meddõ óráinak zsibbasztó magányában, a „Jézus, se-
gíts!” fohászkodásaimat meghallván, õ maga ül le mellém. Álmaim páraködé-
ben ilyenkor emelek létrát a tetõre jutás vágyával: ekkor születnek azok az
anyagformák, melyek testem-lelkem nyomhagyásai, bizonyságok arról, hogy
köztetek járok-kelek, létezek. Ezek némelyike a Teremtõ jóváhagyásával majd
maradékony lesz, ha csak megszabott távon is, a végtelen idõben. Isten nem
szereti a káoszt, rendet rak a világ összekuszált dolgai között. Csak a felelõtle-
nül élõ ember az, aki bontogatja a teremtett rendet. A mûvész olyan elhivatott
ember, aki képes, akar és tud segíteni Isten rendrakó munkájában, melyet az
örök idõben végtelen türelemmel és szeretettel végez.”

(Részlet Szabó Imrefia Béla elõadásából, amely elhangzott korábban az
Ars Sacra Fesztivál keretében, Ócsán.)

SZABÓ IMREFIA BÉLA szobrász- és éremmûvész. 1952. augusztus
31-én született Jászberényben. A jászberényi Lehel Vezér Gimnáziumban
érettségizett. A pedagóguspályát választva tanítói, majd rajztanári oklevelet
szerzett, ezt követõen posztgraduális tanulmányokat folytatott a Képzõmûvé-
szeti Fõiskolán és az Iparmûvészeti Egyetemen. 1974 óta Szolnokon él.
Szobrászként önmûveléssel képezte magát. Elsõ mûvészi sikereit a Szolnoki
Mûhely tagjaként érte el. 1985-tõl vezetõje volt a Szolnok megyei Fiatal Al-
kotók Körének. 1990-tõl tagja a Magyar Alkotómûvészek Országos Egyesü-
letének, 1992-tõl a Magyar Képzõ- és Iparmûvészek Szövetsége szobrász és
éremszobrász szakosztályának, 1995-tõl a Magyar Újságírók Közösségének,
2003-tól a FIDEM-nek, 2004-tõl a Mindszenty Társaságnak, 2012-ben alapí-
tó tagja a Szolnoki Képzõmûvészeti Társaságnak. Jelentõsebb köztéri mûvei:
Portrészobrok: Lakiteleken (Illyés Gyula, Sinkovits Imre, Simándy József,
Kodály Zoltán, Józan Miklós, Balázs Ferenc), Kabán (dr. Szilágyi László),
Szászbereken (báró Kohner Adolf). Emlékmûvek: Lakiteleken, Szászbere-
ken, Jászberényben, Jászfényszarun, Szolnokon, Budapesten. Emléktáblák:
Szolnokon, Lakiteleken, Jászfényszarun, Balassagyarmaton, Salgótarjánban,
Görgényüvegcsûrön, Barátoson, Makrancon, Csehimindszenten, Oszkón,
Pácsonyban. Madár Emlékpark (Pantheum Avium) a hazánkban kihalt ma-
dárfajok emlékére (Matty). Keresztúti stációk Csehimindszenten. Kezébõl
kikerülõ érmeinek, plakettjeinek többségét megrendelõk számára készíti.
Számos díj tervezõje és portrédombormûvek alkotója. Díjak, elismerések:
Szolnok város Pedagógiai Díja (1997), XIII. Országos Érembiennálé: díj a
legjobb vert érem tervezõjének (2001), Jász-Nagykun-Szolnok Megye Mû-
vészeti Díja (2001), Jászfényszaru díszpolgára (2005), Szolnok Város Kultu-
rális Díja (2009), Pro Numizmatica emlékérem (2020).

Isten éltesse sokáig 70. születésnapja alkalmából!

Ikercsillagok
Lantos Györgyi és Máté István mûvészeti életünk ikercsillagai. Szobrászmûvé-
szek, akik életüket és alkotó tehetségüket, kedvüket is egymáshoz kötötték.
Kezdetben egymás körül keringõztek, aztán egymásért, és immár évtizedek óta
hûségben, fénytörés nélkül, folyamatosan a mûvekért és értünk tüzesednek.

Nemcsak térkövet, de történelmi erõteret és históriás emlékezetünket is ki-
töltõ, erõsítõ és fegyelmezõ mûvek születtek: bronz mellszobrok és dombor-
mûvek, díszkutak és emlékmûvek, falfestmények és üvegre mintázott történe-
tek, allegorikus alakok és körplasztikák. Mesteri tudással beszédes mûvek.

Az évezred elején készült el csongrádi mûhelyükben Mindszenty bíboros
urunk mellszobra. Mielõbb látni akartam.

– Bent van a mûhelyben, ott megtalálod, jövök mindjárt – terelt István a mûhely
ajtaja felé. Óvatosan lépek a mûhelybe. Félhomály, reggeli napsugarak áttörnek
nyíláson, hasadékon, a huzat miatt a napfénylõ sávban finom por kavarog. Össze-
húzom a szememet, pislogok körbe, de a bronz Mindszenty-mellszobrot sehol nem
látom. Sem a földön, sem állványon. Megállok, nehogy földöntsek valamit, ne-
hogy kárt csináljak. A szobor sehol. Várok, nem mozdulok. Közben egy betévedt
napsugár újabb rést talál magának. Váratlanul furcsa érzés kerít hatalmába. Mintha
valaki nézne, engem figyelne. Hangosabban kalimpál a szívem. Megfordulok. A
napsugár sütötte állványon Mindszenty bronz mellszobra néz.

– Látom, megtaláltad – jön István.
– Õ talált meg engem – mormolom inkább magamnak.
És megtalált Szent Imre és Petõfi, Németh László és Apor Vilmos, Béres

József, és még megannyi bronz képmást köszönhetek az ikercsillagoknak,
Lantos Györgyinek és Máté Istvánnak. Fénykörükbe vonzottak, nem enged-
tek, az elmúlt több mint két évtizedben bekalandoztuk a Kárpát-medencét a
lakiteleki Hungarikum Ligettõl a székelyföldi Gelencéig és a lengyel
Szentkereszthegyig. Zarándokút volt minden szoboravató.

(Lezsák Sándor, az Országgyûlés alelnöke, a Nemzeti Fórum elnöke írása
megjelent a Kairosz Kiadó gondozásában: Lantos Györgyi és Máté István –
Lakitelek anno 2022 címû kiadványában.)

Nemzeti Fórum Egyesület
Havi melléklet, 255.

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

Horváth Béla – Nagy Viktória Angelika:

HIT PAJZSA DÍJASOK
A MÁRIA RÁDIÓBAN

A könyv ára: 2680 Ft
(B/5, 368 oldal, ragasztókötött, ISBN 978 963 619 003 3)

A könyv megrendelhetõ az Antológia Kiadó címén:
Antológia Kiadó és Nyomda Kft.,
6065 Lakitelek, Szentkirályi út 4.;

e-mail: konyvek.antologia@nepfolakitelek.hu;
06-76-549-045; www.antologia.hu

K Ö N Y V A J Á N L Ó

Szeretettel köszöntjük Czakó Gábor Kossuth-díjas írót, a
Nemzet Mûvészét, aki munkásságával, életével nemze-
tünk összetartozását segíti, szolgálja.

Isten éltesse sokáig 80. születésnapja alkalmából!

K Ö S Z Ö N T Õ


