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O R S Z Á G G Y Û L É S
Szeptemberre általában már kiderül,
hogy sikeres évet zár-e az élelmiszer-termelés, vagy gyengébbet. Az
idõjárástól természetesen függnek a
terméseredmények, de beruházások
révén ez a függés csökkenthetõ.
Font Sándor, a Fidesz-Polgári
Szövetség képviselõ-csoportjának és
egyben a Nemzeti Fórumos képviselõcsoportnak a tagja, az Országgyûlésben a jövõ évi állami költségvetés
vitájában szólalt fel. „A mezõgazdaság annak a nagyon szép GDP-növekedési ütemnek, amely 2019-ig tartós volt, az egyik legjelentõsebb
GDP-erõ hozzáadója lett, mindig is
lehetett rá számítani. Persze tettünk
is érte. Például az elõbb említett idõjárási kockázatok egyike a nyári jégesõ, a zivataros idõszak, hogy Európában egyedüliként és elsõként a teljes ország területét lefedtük jégesõkárt enyhítõ, csökkentõ védelmiberendezés-sorozattal, a teljes területet,
tehát a 93 ezer négyzetkilométert.
Ilyet egyelõre még senki más nem
tett. Aztán itt vannak a fagyveszélyes
idõszakok, ez már nehezebb kérdés.
De a most megnyíló támogatások
egyikében, igenis külön kiemelt lehetõség van a mai kor tudása szerint
a fagyvédelmi eszközök támogatott
telepítésének.
Itt hadd térjek rá arra, hogy a
nemzeti költségvetés, amely eddig
az Unióból érkezõ forrásoknak a
17,5 százalékát egészítette ki úgy -

nevezett társfinanszírozással, ez a
társfinanszírozás 80 százalékosra
nõtt. A most lezáruló, 2013-2020-as
idõszaknak az európai uniós támo gatási összege 1400 milliárd forint
környékén volt, és a most megnyíló
’21-27-es ciklusban ez 4200 milli árd forintnál is több lesz. Több mint
háromszorosa lesz az ugyanarra az
idõszakra jutó, rendelkezésre álló
vidékfejlesztési támogatási pénz alap. Ezek pályázati pénzalapok,
rendszerint 50 százalékos támoga tást jelentenek. Ez azt jelenti, hogy a
gazdálkodó még ugyanennyivel nö veli meg a befektetett értékét a saját
ereje következtében. Hadd tegyem
hozzá, hogy mintegy 3277 milliárd
forint az a direkt támogatás, a mezõ gazdaság jövedelmezõképességét
pótló támogatás, amelyek úgyneve zett százszázalékos támogatások,
tehát direktben kapják a gazdálko dók egyes tevékenységeik követ keztében.
Vannak olyan mezõgazdasági tevékenységek, amelyeket az Európai
Unió közvetlenül nem támogat, itt
megint nagyon nagy szerepe van a
hazai forrásoknak, ilyen a baromfi ágazat, a sertéságazat, a tejágazat.
Ezekre nagyon nagy, hazai költség vetésbõl biztosított forrásokat adunk
ezeknek a gazdálkodóknak, hogy
állják a sarat a nemzetközi vetély társakkal.”
Fekete Gyula

Innováció Kollégium a Népfõiskolán
„Nem a tárgy, az ember a cél.” (Moholy-Nagy László)

A lakiteleki Népfõiskola a Moholy-Nagy Mûvészeti Egyetem (MOME)
közremûködésével 2021. szeptember végén szakmai képzést indít.
A kollégiumban válaszokat keresünk arra, hogy a mûvészetek és a
különbözõ tudományterületek, technikai újítások, hogyan tudják együttesen jobbá tenni környezetünket, életkörülményeinket. (…)
A kollégium célja továbbá, hogy a résztvevõk megismerjék MoholyNagy László életének és munkásságának magyarországi, illetve nemzetközi vonatkozásait. Továbbá, hogy szellemi örökségén keresztül reflektáljunk a mai kor kihívásaira. Az ezerarcú mûvész, technikai újító
nevét (aki egyszerre volt költõ, író, festõ, fotográfus, szobrász, filmes,
díszlettervezõ és tanár) világszerte ismerik, de hazánkban csak az elmúlt évtizedekben jelent meg a köztudatban. Az egykori Magyar Iparmûvészeti Egyetem 2006 óta viseli nevét.
Résztvevõk: A kollégiumba 18-35 év közötti felsõoktatási intézményben
tanuló hallgatók, valamint fiatal képzõ-, és iparmûvészek, fotográfusok, írók,
építészek, kulturális és média szakemberek, pedagógusok, közösségszervezõk és a technikai újítások iránt érdeklõdõk jelentkezését várjuk.
A képzés ütemezése: A kollégiumi képzés 2021. szeptemberétõl nyolc alkalommal kerül megrendezésre, amelynek keretében negyedévenként
egy-egy bentlakásos hétvégét töltenek el a résztvevõk a lakiteleki Népfõiskolán, valamint két nyári egyetem is része a programnak. Az elsõ alkalomra 2021. szeptember 24–26. között kerül sor.
Részvétel, jelentkezés: A szállás, étkezés és az elõadások támogatóinknak köszönhetõen díjmentesek. A részvétel regisztrációs díj fizetéséhez kötött, amelynek összege: 5.000 Ft/alkalom.
Jelentkezés: a https://forms.gle/6VjkbB466M2Rpax28 linken kitöltött ûrlapon, valamint fényképes önéletrajz, és motivációs levél megküldésével az innovaciokollegium@gmail.com e-mail címre történik. Kérjük, amennyiben rendelkezik témavezetõi vagy munkahelyi vezetõi ajánlással, azt is szíveskedjen részünkre elküldeni.
Jelentkezési határidõ: 2021. szeptember 15.
A képzésrõl és tematikájáról bõvebben itt olvashat: www.nepfolakitelek.hu
Lezsák Sándor a Magyar Országgyûlés alelnöke, a képzés védnöke
Fülöp József a Moholy-Nagy Mûvészeti Egyetem rektora, a képzés védnöke
Kárpáti Árpád a népfõiskolai kollégium szakmai vezetõje

KÖSZÖNTÕ
Szeretettel köszöntjük Dr. Svébis Mihály a Bács-Kiskun
Megyei Oktatókórház fõigazgató fõorvosát, sebészt, aki
munkásságával, életével, nemzetünk összetartozását segíti, szolgálja.
Isten éltesse sokáig születésnapja alkalmából!

„Boldogasszony Anyánk, Országunk Patrónája, gyámságod alatt élünk, de ez
nem korlátoz, hanem szabadságot, a felelõsség szabadságát adja nekünk.
Boldogasszony Anyánk, Szentlélek Mátkája, megerõsítjük most és mindörökké, hogy a felelõsség szabadságában a magunk és hitünk megújulása kötelességünk: keresztény értékrend, templom és iskola, közjó és a lélekszámban is gyarapodó, családban élõ nemzetünk szolgálata. Az európai népek sorsközösségében
pedig észszerû és céltudatos visszatérés az alapokhoz, mert kereszténység nélkül
Európa eltorzul, fájdalmas görcsökben szétesik, szétmállik az idõben.
Boldogasszony Anyánk, Babba Mária, tudod, látod, érzed a sorsunkat:
nehéz idõt viszünk. Istenünket becsmérlõ és tagadó emberáradat özönlik felénk, akiket európai vezetõk, gátlástalan pénzváltók és szellemi kufárok hipnotizálnak. Az emberáradatban fanatizált gyilkosok, terroristák készülõdnek.
Boldogasszony Anyánk, Napbaöltözött Asszony, ebben a nehéz idõben
is a rendíthetetlen nyugodt erõ segít, mert hittel valljuk, hogy az egészséges
veszélytudat szervezi az új történelmi erõteret bennünk és körülöttünk, a Kárpát-hazában és szerte a fenyegetett Európában.
Boldogasszony Anyánk, Istenanyánk, Nyugat-Európában az elmúlt
években templomok százait rombolták le, mi itt a Kárpát-hazában az elmúlt
tíz esztendõben háromezer templomot újítottunk fel, és közel 150 új templomot építettünk. A lelkek újjáépülése folyamatos kötelességünk.
Boldogasszony Anyánk, Boldogságos Szûz Mária, 1938-ban a budapesti Eucharisztikus Világkongresszuson százezrek hallgatták Balla Sándor
lakiteleki gazdát, aki a földmûves magyar nép nevében köszöntötte a kongresszust, Pacelli bíborost, a késõbbi XII. Pius pápát. Most Dombi Sándorral
Lakitelek a Hétboldogasszony Emlékhellyel köszönti az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust, ami hitünk megújulása, gyógyító erõforrása lesz.
Boldogasszony Anyánk, Rózsafüzér Királynõje, most együtt mondjuk,
küldjük Hozzád fohászunkat, az angyali üdvözletet: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van teveled, áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a
Te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szûz Mária, Istennek Szent anyja,
imádkozzál érettünk, bûnösökért, most és halálunk óráján, Ámen.”
(Részlet: Lezsák Sándor író, az Országgyûlés alelnöke, a Nemzeti Fórum
elnöke beszédébõl, amely elhangzott Lakiteleken, a Hétboldogasszony Emlékhely avató ünnepségen, 2021. augusztus 15-én. Az ima teljes terjedelmében megtalálható a www.nemzetiforum.hu internetes oldalon.)

ARCKÉP
Czigány György:

A közelségrõl

„Közel visz bennünket Istenhez a kétségbeesés.
A vigasztalót véljük benne megtalálni, úgy érezzük, hûs tenyerével megérinti homlokunkat, mint
édesanyánk, ha betegek voltunk.
A kétségbeesés gyakran elszakít bennünket Istentõl. Úgy érezhetjük, távol vagyunk tõle, annyira távol, hogy létezését se vagyunk képesek hinni, csak
heverünk száraz torokkal, mindenektõl elhagyottan.
Akkor vagyunk hozzá a legközelebb.”
(Részlet Czigány György: Költõk, papok, lá nyok címû kötetébõl, amely a Hét Krajcár Kiadó
gondozásában jelent meg, 2020-ban.)

CZIGÁNY GYÖRGY Erkel Ferenc-, József Attila- és Prima Primissima
díjas író, költõ, újságíró, szerkesztõ, zenei rendezõ, mûsorvezetõ, érdemes
mûvész. 1931. augusztus 12-én született Budapesten. 1943-ig Gyõrben élt,
ahol a Bencés Gimnázium diákja volt. 1943-ban kerül vissza a fõvárosba, itt
éli meg a szõnyegbombázásokat és az ostromot. Budapesten a Liszt Ferenc
Zenemûvészeti Egyetemre járt (1951–56), ahol zongoramûvész tanári diplomát szerzett, Kadosa Pál tanítványaként. Csaknem ötven éven át készített zenei és irodalmi mûsorokat a Rádióban és a Televízióban. 1956-tól húsz évig a
Magyar Rádió munkatársa, illetve zenei fõosztályvezetõje volt. Közben rendszeresen orgonált a krisztinavárosi templomban. 1976–1996 között a Magyar
Televízió mûvészeti fõszerkesztõje. 1999-tõl az Írószövetség költõi szakosztályának elnöke. A Magyar Írószövetség örökös tagja. Alkotói munkássága
során számos verse és prózája, valamint önálló kötetei jelentek meg. Díjak,
kitüntetések: Erkel Ferenc-díj (1971); SZOT-díj (1973); Érdemes mûvész
(1988); Batthyány-Strattmann László-díj (1992); József Attila-díj (1996);
Pro Literatura-díj (1997); Aranytoll (1999); Joseph Pulitzer-emlékdíj (2000);
A Mûvelõdés Szolgálatáért (2000); Arany János- jutalom (2001); Péterfi Vilmos-életmûdíj (2002); Stephanus-díj (2004); Salvatore Quasimodo-díj
(2004); A Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje (2005); Prima
Primissima díj (2006); Magyar Örökség díj (2009); Óbuda-Békásmegyer
díszpolgára (2011); A Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje
(2011); Gyõri Könyvszalon alkotói díj (2014); Budapestért díj (2017).
Isten éltesse 90. születésnapja alkalmából!

KERESZTÉNY ÉLET
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Szemle
L. Simon László országgyûlési képviselõ, a Magyar Nemzeti Múzeum megújításáért felelõs miniszteri biztos Virágos
Gáborral, a Világörökség Szakbizottságának elnökével jegyzett tanulmánya, A nemzet múzeumai címmel, a

KOMMENTÁR
közéleti és kulturális folyóirat
ez évi második számában jelent meg (honlap: www.
kommentar.info.hu): „A Ma gyar Nemzeti Múzeum egy szentély, a tudomány és a hazaszeretet
temploma. A magyarság történelmi dokumentumainak és tárgyainak gyûjtésén, megõrzésén,
feldolgozásán és bemutatásán,
azaz a tradicionális múzeumi feladatokon túl az intézmény egyre
több új funkciót kénytelen magába fogadni a változó kulturális
közegben, a nemzetállamokra
épülõ keresztény Európa jövõjéért folyó, napról napra látványosabb kultúrharc közepette. Hagyományaink, nyelvünk, kultúránk, azaz nemzeti önazonosságunk megõrzésében kiemelkedõ
szerepet kell kapnia a megújuló
Nemzeti Múzeumnak, de úgy,
hogy képes legyen reagálni mind
a szellemi, mind a technológiai,
mind pedig a politikai kihívásokra. Tudva, hogy maga a nemzeti
identitás sem egy konstans fogalom, annak finom hangsúlyváltozásai is kihívást jelentenek úgy a
politikusoknak, mint a történészeknek, mûvészeknek, gondolkodó embereknek.”
„nincs szebb, mint az élet”
címmel Pécsi Györgyi irodalomtörténész az

IRODALMI MAGAZIN
ez évi második számában Csukás István költészetét elemzi.
Ebbõl idézünk: „Szintén kései
verseiben jelenik meg hangsúlyosan az ún. istenkérdés.
Nem meglepõ, hogy Istennel
hasonlóan familiáris, pajtáskodóan gyermeki a viszonya, Szent
Ferenc-i talán, de semmiképpen nem Loyolai Szent Ignác-i:
a tavaszért „egy libacombot”
kínál cserébe (Isten megnyomja a tavasz-gombot). Isten nem
kérdés, nem dilemma tárgya,
megragadhatatlan: Isten a hiányában van jelen, õ a Hiány és
õ a remény, a remény, hogy világunk oltalom alatt áll. Ezért a
legszemélyesebbért folyamodik hozzá: „Istenke, vedd térdedre édesanyámat, / ringasd
szelíden, mert nagyon elfáradt,
/ ki adtál életet, adj neki most
álmot” (Istenke, vedd térdedre
édesanyámat). Végül – mondja
a Simon Erikának adott életútinterjúban (Csak a derû óráit
számolom) – mind azt kívánjuk, vegyen az Isten térdére
mindannyiunkat.”
K. R.

KÖNYVAJÁNLÓ
Lezsák Sándor (szerk.):

Túlélési ösztön

Írások a Magyar Hírlapban megjelent
Nemzeti Fórumos szerzõktõl 2015–2021
Kasznár Attila, Kelemen András, Lóránt Károly,
Nagy Dóra, Petrin László és Pordány László munkái
A könyv ára: 3570 Ft
(B/5, 360 oldal, ragasztókötött,
ISBN 978 615 5862 78 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

Nemzeti Fórum Egyesület
Havi melléklet, 244.
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

