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Szemle
Átadták a makói Mindszenty-
emlékszobát – adta hírül a
Szeged-Csanádi Egyházmegye
magazinja, a

TORONYIRÁNY

ez évi negyedik száma. Tóth
Marcell írja: „A katolikus egy-
ház, a Kardinal Mindszenty
Stiftung és a Magyarországi
Mindszenty Alapítvány támo-
gatásával újították fel azt a he-
lyiséget, amelyben a herceg-
prímás 1948. május 22-e éj-
szakát töltötte.

A korhûen berendezett em-
lékszoba anyagához Kiss-Rigó
László püspök két ajándékkal
járult hozzá. Ezek egyike egy
szõnyeg, amelyen II. János Pál
pápa imádkozott Mindszenty
sírja elõtt. Érdekesség, hogy
mivel az utolsó pillanatban ju-
tott eszébe a szervezõknek,
hogy szükség lehet a szõnyegre,
így az akkoriban esztergomi
káptalan Kiss-Rigó püspököt
kérték meg, hogy gyorsan hoz-
za el szobájából a sajátját. A
püspök ezenkívül felajánlotta a
hercegprímás miseruháját, amely
egy amerikai kitérõ után az õ
segítségével került vissza Ma-
gyarországra.”

A Katolikus Asszonyok-
Lányok Szövetségének lapja, az

ÚJ KALÁSZ

ez évi negyedik számának idõ-
szerû bevezetõjébõl idézünk:
„Legutóbbi soraink óta nem
csökkent a háború árnya: Ukraj-
nából özönlenek hozzánk a me-
nekültek, déli határainkon kõ-
vel, vassal, mindenféle alkalmi
fegyverrel támadják õreinket.

Milyen önfeledtek is voltunk
egy évvel ezelõtt! Boldogan éne-
keltük a már vérünkben muzsiká-
ló sorokat: Krisztus kenyér s bor
színében Úr s Király a föld felett!
Ugyanezt a himnuszt énekelték
eleink is 1938-ban, és a követke-
zõ évben kitört a háború. Bizony,
nagyon idõszerû a fohász: For-
rassz eggyé békességben minden
népet s nemzetet!

Az ókorban, Jézus idejében
is nagy feszültségek munkáltak
a népek s nemzetek között. Nap-
jainkig sem jutott nyugvópontra
a kérdés: kié az ígéret földje, kié
a templomhegy? Lehet-e szaba-
don, boldogan élni egyetlen szi-
getre szorulva? Az emberek mi-
képp õrizhetik meg önazonossá-
gukat anélkül, hogy másokét
evégett fel kellene számolni, ál-
dozni? Hogyan függ össze a sza-
badság és a békesség?”

K. R.

„Olyan, mint egy ölelõ kar”
Megnyílt a négycsillagos Hungarikum Hotel

Átadták a kiemelt kormányzati beruházásként megvalósult, négycsil-
lagos Hungarikum Hotelt a Lakiteleki Népfõiskolán, szeptember 2-án.
Az eseményen Lezsák Sándor, a Népfõiskola alapítója, az Országgyû-
lés alelnöke úgy fogalmazott: a Hungarikum Hotel 79 szobás superior
szálloda, a Népfõiskola és Lakitelek ékköve.

Lezsákné Sütõ Gabriella, a Népfõiskola igazgatója kiemelte: a mintegy 8
milliárd forintos állami támogatásból 2 év alatt felépült szálloda, amely hasz-
nosítja a helyi termálvízbõl adódó lehetõségeket, 80 új munkahelyet terem-
tett. Célja a népfõiskolai hálózat támogatása, a szervezet önfenntartóvá tétele.

Lezsák Sándor hangsúlyozta: ma már egy népes, közel 300 fõs csa-
pat gondoskodik a Hungarikum Liget mintegy 40 létesítményének
mûködtetésérõl, fenntartásáról. (…)

Lezsákné Sütõ Gabriella elmondta: az új épületet egy Makovecz-
tanítvány, Tamás Gábor fõépítész tervezte. A komplexum szokatlan
formája ölelõ kart szimbolizál, és nem csupán formájában, de tartal-
mában is megjeleníti a magyar értékeket, a nemzet csúcsteljesítmé-
nyeit. Hozzájárulva ezzel a honi hagyományok és értékek széles körû
megismertetéséhez, a nemzeti összetartozás erõsítéséhez.

Tájékoztatása szerint a szobák egy-egy hungarikumról kapták ne-
vüket, a hotel hangulata pedig klasszikus eleganciát tükröz, amelyet
modern technológiai megoldásokkal ötvöznek. (…)

A 26 hektáros Hungarikum Liget minden létesítményét termálvíz-
zel fûtik, és terveik között szerepel a területen egy napelempark kiala-
kítása is – mondta az igazgató. (Forrás: Hirado.hu)

www.hungarikumliget.hu

A R C K É P

A szomszédságunkban zajló orosz–
ukrán háború egész Európában
megnövelte mind az energiaárakat,
mind az élelmiszerek árait. Az Eu-
rópai Unió részeként Magyaror-
szág sem mentesülhetett a nemzet-
közi infláció hatása alól.

Font Sándor, a Fidesz képviselõ-
csoportjának, és Nemzeti Fórumos
képviselõk közösségének a tagja, az
Országgyûlés Mezõgazdasági bi-
zottságának az elnöke Magyaror-
szág 2023. évi, központi költségve-
tésérõl szóló, júliusi parlamenti vitá-
jában, felszólalásában elõre jelezte
ezt a helyzetet: „...az orosz–ukrán
háború rávilágít arra, hogy mit jelent
az, amikor az élelmiszerárak indo-
koltan vagy indokolatlanul elszaba-
dulnak. Rávilágít arra, hogy mi tör-
ténik akkor, ha az ukrán gabona és
kukorica nem érkezik meg a megfe-
lelõ helyre, és egy vákuum keletke-
zik. Szívóhatás keletkezik az élelmi-
szerekre, az még inkább árat fog
emelni, és akkor meg tudjuk-e tarta-
ni önmagunknak azt a megfelelõ
mennyiségû élelmiszert, amivel a
saját országunk lakóit el tudjuk lát-
ni. (...) Jobb lenne többet odafigyel-
ni a mezõgazdaságra, többet érde-
mel a mezõgazdaság. Sajnálatos

módon a zöldek elkezdték kitalálni,
hogy a globális klímaváltozás egyik
legfõbb okozója a mezõgazdaság.
Aztán megjelenítenek egy ikonálla-
tot, ez a szarvasmarha, amely ma a
radikális zöldek leggyûlöltebb állat-
fajtája. Mert elöl annyi vizet iszik,
ami szerintük felesleges, mert a leg-
nagyobb veszély, hogy elfogynak az
édesvízkészleteink, ezek a szarvas-
marhák feleslegesen pazarolják el
egy kiló hús elõállításához ezt a
nagy mennyiségû vizet; hátul ráadá-
sul olyan gázokat pufog ki biológiai
okok miatt, ami végképp nagyon ká-
ros a globális felmelegedés szem-
pontjából. Utasítsuk vissza, hogy a
mezõgazdaság a Föld felmelegedé-
sének legnagyobb okozója és a leg-
nagyobb környezetszennyezõje len-
ne. Ne felejtsük el, hogy ez továbbra
is az olajbányászat, majd a textilipar
és a ruhaipar.

Én nyugodt vagyok, mert nem
bolondult meg a kormány, és a ma-
gyar érdekeket tartja szem elõtt. S
én azt mondom, hogy persze, feszes
a költségvetés, de mezõgazdasági
szempontból egy mûködõképes,
biztos mezõgazdaságot fog segíteni
a továbbiakban is.”

Fekete Gyula

Dr. Juhász-Pintér Pál:

Iránytûként kell szolgálnia 1956-nak
Meggyõzõdésem, hogy minden magyarnak, de
azoknak kiváltképp, akik kisebb vagy nagyobb kö-
zösségek ügyeinek képviseletére vállalkoznak,
iránytûként kell szolgálnia 1956-nak. Olyan nemze-
dék áll elõttünk példaként, akik megalkuvást nem
tûrõen álltak ki minden magyarért, a szabadságun-
kért, önrendelkezésünkért. Számomra mindez azért
is különösen fontos, mert a gondviselés kegyelmé-
bõl abban a megtiszteltetésben lehetett részem,
hogy többeket is személyesen ismerhettem a világ-
történelmet is formáló „pesti srácok” közül. Mindig

felemelõ, elszántságot adó érzés volt hallgatni Pongrátz Gergelyt, Pongrátz
Ödönt, Dénes Jánost vagy Wittner Máriát, aki épp a hetekben távozott közü-
lünk. Ahogy 1956 hõsei itt hagynak bennünket, most már az utolsók is, még na-
gyobb a felelõsségünk. Rajtunk áll, hogyan gondozzuk azt a hatalmas öröksé-
get, amit az elõttünk járó nemzedéktõl kaptunk. Azoknak, akik tevékenyen vál-
lalnak szerepet a közügyekben, azt gondolom, különösen is nagy feladata volt,
van és lesz abban, hogy az 1956-os forradalom és szabadságharc eszméjének,
az ’56-os nemzedéknek mindig méltó helye legyen történelmünk lapjain, és
példájuk ma is élõ valóság legyen mindannyiunk számára. Ez a mi felelõssé-
günk, tovább vinni az örökséget, amelyet mi magunk is ajándékba kaptunk.

DR. JUHÁSZ-PINTÉR PÁL jogász, történész. 1979-ben született Kecske-
méten. Tanulmányok: Szegedi Tudományegyetem BTK magyar (1997– 2001),
valamint történelem szak (1998–2002). Debreceni Egyetem ÁJK, jogász
(2001–2006). A felsõfokú tanulmányai befejezését követõen került a kiskun-
majsai 56-os Múzeum és Ifjúsági Táborba, ahol elõször Pongrátz Gergely,
majd a Corvin köz egykori fõparancsnokának halálát követõen Pongrátz Ödön
mellett dolgozott. 2011-ben került Budapestre. A Nemzetgazdasági Minisztéri-
um jogásza, illetve fõosztályvezetõje (2011– 2014). A Budapesti Kereskedelmi
és Iparkamara duális szakképzésért felelõs projektvezetõje (2014–2016). Tör-
ténészként részt vett a Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum
munkájában (2014–2022). 2016 óta az Országgyûlés Hivatalának jogásza.
A közéletbe való bekapcsolódása a Lakiteleki Népfõiskola Mindszenty Jó-
zsef Politikai Kollégiumában való részvételével kezdõdött. Több civil szer-
vezet, így az 1956-os Pesti Srác Alapítvány és a Széchenyi István Kulturális
Egyesület munkáját segíti. Tagja a Nemzeti Fórumnak, illetve a lakiteleki
Népfõiskola Alapítvány felügyelõ bizottságának. A 2022. szeptember 18-án
megtartott zuglói idõközi önkormányzati választáson a Fidesz-KDNP és a
Nemzeti Fórum jelöltjeként nyert képviselõi mandátumot.

Nyolcvan vödör levegõ
Veszprémben mutatják be Lezsák Sándor tragikus komédiáját

Hogyan lehet túlélni a háborút, ez a témája Lezsák Sándor Nyolcvan vödör
levegõ címû tragikus komédiájának, melyet a Veszprémi Petõfi Színház és a
budapesti Márai Színház koprodukciójában mutatnak be a Játékszínben.

Lezsák Sándor író, költõ a darab korábban, a Veszprémi Petõfi Színházban
tartott olvasópróba elõtti sajtótájékoztatóján elmondta, évekig készült rá, de
egy éjszaka alatt írta meg a drámát, ami 1988-ban jelent meg. A történet sze-
rint egy alföldi tanyán élõ paraszt házaspár bunkert épít magának a kút oldalá-
ba, öt és fél méter mélyen. Az ajtó ólomlemezekkel védett, légmentesen zár-
ható, egy külsõ vaslétrán lehet a felszínre kijutni. A pár folyamatos készült-
ségben van, az ellenség bárki lehet. Az írót már a hetvenes évek végén is foglal-
koztatta a téma, hogyan, milyen túlélõcsomaggal lehet átvészelni egy háborút,
mennyi az esélye a túlélésnek. Úgy véli, mûve most különösen idõszerû.

Fekete Péter, korábbi kulturális államtitkár elmondta: a darab bemutatá-
sának ötlete még jóval a háború kitörése elõtt, a Covid-járvány idejében szü-
letett meg, de a mostani helyzet nagyobb hangsúlyt ad neki. Ma még jobban
vágyjuk a békét, a levegõt. (...)

Oberfrank Pál, az elõadás rendezõje úgy fogalmazott, nagy megtiszteltetés a
színház számára, hogy bemutathatják Lezsák Sándor darabját. Ez egy jól megírt,
nagyszerû és mellbevágó mû, egyre erõsebb a valóságtartalma. Azt mondta, az ab-
szurdot is realistán, õszintén kell játszani, nem szabad vicceskedni. Hívõ emberként
bízik benne, hogy a sok szörnyûség, a háború elmúlik, Isten nem tesz több terhet
ránk, mint amit el bírunk viselni. Most különösen nagy szükség van arra, hogy tár-
sulatban létezzünk, egymásba kapaszkodjunk, elfogadjuk, tiszteljük a másikat.

A kétszemélyes kamaradarabban õ alakítja az öregembert, Módri Györgyi
az öregasszonyt, a premier október 8-án lesz Veszprémben, a Latinovits–
Bujtor Játékszínben. (Forrás: veol.hu)

Az elõadásra jegyek kaphatók: www.petofiszinhaz.hu
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Nemzeti Fórum

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

Szeretettel köszöntjük Cseke Péter Kossuth- és Jászai
Mari-díjas színmûvészt, rendezõt, színházigazgatót, ér-
demes mûvészt, aki munkásságával, életével nemzetünk
összetartozását segíti, szolgálja.

Isten éltesse sokáig születésnapja alkalmából!

K Ö S Z Ö N T Õ


