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Szemle
„75 éves a forint” – címmel
Prof. Lentner Csaba egyetemi
tanár, fõszerkesztõi beköszön-
tõjébõl idézünk, amely a

POLGÁRI SZEMLE
2021/1–3. számában jelent
meg: „Az euró nyilván jó a né-
meteknek, jó a hollandoknak
és más fejlett országoknak, de
nem arra találták ki az euró-
övezetet, hogy teljesen jó le-
gyen a görögöknek, olaszok-
nak is, s fõleg a kelet-európai
szegény rokonoknak. Az euró-
övezetbe akkor érdemes majd
belépni, ha a magyar bérek
vásárlóértéke és a magyar vál-
lalatok teljesítménye is ha-
sonló lesz, mint a németeké és
a hollandoké. Másrészt pedig
elég gyenge lábakon áll az
Európai Unió, de maga az euró-
övezet is. Veszít a versenyké-
pességbõl mind Kínával, mind
az Egyesült Államokkal szem-
ben. A belsõ problémái sem
elhanyagolhatók. Mi pedig
amennyire európai, annyira
ázsiai nép is vagyunk. Mi sem
természetesebb, mint függet-
len országnak, hogy távol-ke-
leti és szláv barátainkkal is ke-
reskedjünk, jó kapcsolatokat
ápoljunk. Az a jó stratégia a
XXI. században is, amely
nem tesz fel mindent egy lap-
ra. Mi pedig igyekszünk jó
stratégák lenni.”

A Székesfehérvári Egyház-
megye magazinja, a

SZEM

ez évi nyári száma Prohászka
Ottokár püspököt idézi: „Vi-
gyázzunk a Szentlélek e je-
lentkezéseire mikor a temp-
lomba megyünk s az Oltári-
szentség elõtt térdelünk, fi-
gyeljük meg e Lélek járását
magányos sétáinkon vagy kö-
telességeink teljesítése köz-
ben. Észrevesszük majd gyak-
ran jelenlétét, s az áhítat úgy
csapja majd meg lelkünket,
mint az erdõ lehelete, mint ar-
cunkat a puszta fuvalma. Ami-
kor imádkozunk, akkor azt az-
zal a tudattal akarjuk végezni,
hogy a Szentlélek ilyenkor
közli majd magát velünk…”

K. R.

***

KÖSZÖNET
Köszönjük mindazon plébá-
niáknak, önkormányzatok-
nak, akik címünkre elküldik
a helyi újságot, hírlevelet.
Ezeket továbbítjuk a lakite-
leki Népfõiskolára és adjuk
tovább a Kárpát-medence
minden részérõl érkezõ vendé-
geinknek. Cím: Lezsák Sándor,
a Magyar Országgyûlés alel-
nöke, 1055 Budapest, Kos-
suth tér 1–3.

Együttmûködési megállapodást kötött a Lakitelek Népfõiskola

és a Moholy-Nagy Mûvészeti Egyetem

„Az eseményen Lezsák Sándor, az Országgyûlés alelnöke, a Népfõiskola Ala-
pítvány kuratóriumi elnöke úgy fogalmazott, egy népfõiskola és egy egyetem
feladata és felelõssége, hogy a kiválóságokat »négyzetre emelje«. (…)

Fülöp József, a Moholy-Nagy Mûvészeti Egyetem rektora elmond-
ta: egyetemük kiváló hallgatói és oktatói már 140 éve gondolkodnak
azon, hogyan is lehetne a mûvészetek, a kreativitás és az innováció esz-
közrendszerével olyan megoldásokat találni, amelyek révén »a hétköz-
napok élhetõbbé, hatékonyabbá és elõre mutatóbbakká válhatnak«.
Át kell látni azt a felelõsséget is, hogy a tehetségek megõrzése nemcsak
azért fontos, hogy Magyarországon teljesítsék azt a bizonyos »négyzet-
re emelt« és a tehetségük által táplált teljesítményt, hanem azért is, hogy
»felismerjék, hogyan tudnak megmaradni egyrészt magyarnak, más-
részt embernek ezen a földön« – tette hozzá. (…)

Kárpáti Árpád, a népfõiskola munkatársa elmondta: a Moholy-Nagy
Mûvészeti Egyetem tevékenysége, képzési portfóliója, elért eredményei,
illetve együttmûködõ partnerei révén a Kárpát-medencében és nemzet-
közi viszonylatban is meghatározó felsõoktatási intézménye a mûvésze-
tek, a design és a kreativitás oktatásának. A Lakitelek Népfõiskola az or-
szág egyik meghatározó szellemi, kulturális központjaként pedig kiemelt
feladatának tekinti a Kárpát-medencei magyarság szellemi és kulturális
értékeinek feltárását, a hagyományok ápolását, kiterjedt nemzetközi kap-
csolatokat ápol a kulturális identitás megõrzése érdekében.”

(Forrás: MTI – a hír teljes terjedelmében megtalálható a Lakitelek
Népfõiskola honlapján is: www.nepfolakitelek.hu)

***

SÁRA SÁNDOR EMLÉKEZETÉRE
XX. LAKITELEKI FILMSZEMLE

Helyszín: Lakitelek Népfõiskola, Kölcsey Ház
Idõpont: 2021. november 17–19.

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, Korkép,
Mûvelõdés, Portré, Fikciós mûsorok. Nevezési díj nincs!

A nevezési lapok és a filmek beküldési határideje: október 5.
A zsûri elnöke:

Buglya Sándor Balázs Béla-díjas filmrendezõ, producer

Nevezési lap és bõvebb tájékoztatás:
NÉPFÕISKOLA ALAPÍTVÁNY, H-6065 Lakitelek, Felsõalpár 3.
telefon: +36-76/549–049, e-mail: filmszemle@nepfolakitelek.hu

vagy letölthetõ a Népfõiskola honlapjáról: www.nepfolakitelek.hu
A szemle legjobb alkotásai díjazásban részesülnek! Fõdíj: 1.000.000 Ft –
különdíjak. Az elõzsûri idõpontja: 2021. október 12–13. – Lakitelek Nép-
fõiskola. Az elõzsûri döntésérõl a pályázókat október 15-ig értesítjük.

Lakitelek Népfõiskola * NMI Mûvelõdési Intézet Nonprofit Kft. *
RETÖRKI Nonprofit Kft. * Dunaversitas Egyesület

A R C K É P

Az év elején Európa-szerte egyre
több áldozata lett a Covid járvány-
nak, és nem lehetett beszerezni az
Európai Unióban gyártott oltóanya-
gokat. A magyar kormány – az uniós
hatóságok és a hazai ellenzék heves
bírálata ellenére – orosz és kínai
Covid-ellenes vakcinák beszerzésé-
rõl döntött. Ezzel emberéletek ezreit
mentette meg, emellett hamarabb
talpra tudta állítani a gazdaságot, és
elõnyökhöz jutott a világpiacon is.
Errõl számolt be az Országgyûlés el-
sõ õszi ülésnapján Orbán Viktor mi-
niszterelnök:

„Alkotmányos szokásaink szerint
tájékoztatást adok az Országgyûlés-
nek a legutóbbi ülésünk óta eltelt lé-
nyeges fejleményekrõl, elõször is a
járványhelyzetrõl. A sikeres oltási
programnak köszönhetõen ebben az
évben a magyar embereknek újra
szabad és biztonságos nyaruk volt.
Nemcsak európai, de világviszony-
latban is az egyik leggyorsabb oltási
programot valósítottuk meg. Ennek
köszönhetjük, hogy másoknál hama-
rabb tudtunk megszabadulni a jár-
ványügyi korlátozásoktól, és gyor-
sabban állítottuk talpra a gazdaságot.
Az oltásoknak köszönhetjük, hogy
ismét megteltek élettel az utcáink és
a tereink. Az oltás tette lehetõvé,
hogy kinyissanak a boltok, megláto-
gathassuk a családtagjainkat, vagy el
tudjunk menni nyaralni. A vakcina
miatt térhettek vissza gyermekeink
az iskolákba, járhatunk újra dolgoz-

ni, élhetjük a megszokott, normális
életünket. A magyar gazdaság repü-
lõrajtot vett: a második negyedéves
adatok szerint 17,9 százalékkal nõtt a
bruttó hazai termék, ami a valaha
mért legnagyobb növekedés.

A magyar gazdaság teljesítménye
– és ez az igazán fontos – már most
meghaladja a járvány elõtti szintet,
miközben az uniós országok többsé-
gében erre bizony még várni kell. A
gazdasági újraindítás erejét jól mu-
tatja, hogy a szolgáltatások euróban
számított exportja 21 százalékkal
nõtt az év második negyedévében, a
beruházások 10,8 százalékkal, a kül-
kereskedelmi forgalom 16 százalék-
kal, az ipar 10,2 százalékkal bõvült
az elõzõ év azonos idõszakához ké-
pest. Ma úgy látom, a kormány képes
lesz a gazdasági növekedés mértékét
ebben az évben 5,5 százalék fölé
emelni. (…) A járvány kitörésekor a
kormány vállalta, hogy legalább
annyi munkahelyet hozunk létre,
amennyit a járvány tönkretett. Tisz-
telettel jelenthetem képviselõtársa-
imnak, hogy vállalásunkat teljesítet-
tük. Júliusban a foglalkoztatottak
száma meghaladta a 4 millió 700
ezer fõt. Még soha nem dolgoztak
ennyien a rendszerváltás után Ma-
gyarországon. Tizenegy év alatt kö-
zel 1 millió új munkahely jött létre, a
munkanélküliségi ráta újra 4 száza-
lék alá csökkent, egy lépésre vagyunk
a teljes foglalkoztatottságtól.”

Fekete Gyula

L. Simon László:

Körbejárni a hazát
„Egyszer szeretném bejárni a hazámat, Lázár Ervin
nyomán eljutni a legkisebb faluba is. A fiókomban
õrzöm azt a Magyarország-térképet, amelyen
húszéves koromig pirossal jelöltem, mely telepü-
léseken jártam. Nem akarok én elgyalogolni Pári-
zsig, minként azt Kassák tette, azzal is elégedett
lennék, ha gyalog körbejárhatnám a megyémet. Az
én megyémet, amivel egy életre eljegyeztem ma-
gam, kerüljek bárhova is, legyen bármi is vele, ala-
kíthatják, szabhatják, régiósíthatják, lekerülhet a
térképrõl, nekem ez marad a szûkebb szülõhazám.
„Minden magyarban él valami Kõrösi Csoma lel-
kesültségébõl; a kalandvággyal párosult tudás-

szomjból, a világgá sodródott fiú nyugtalanságából, aki könyvtárakon és õser-
dõkön fúrja át magát, hogy elvesztett szülei nyomára akadjon” – írja Illyés
Gyula, aki már nem tudhatja, mivé lett már a magyar, mert kevesen vannak
azok, „akiknek nyelve és esze magyarul forog”. Pedig szerinte ez a magyar is-
mérve. „Becsületesen nem lehet más vizsgát találni arra, hogy kit tartsunk iga-
zán magyarnak. Nem könnyû vizsga ez. Sokkal nehezebb annál, ami elé a fajta
testi jegyeinek kutatói állítják az embert. Itt a lelket kell kitenni.”

(Részlet: L. Simon László: Körbejárni a hazát címû könyvébõl, amely
megjelent a Közép- és Kelet-Európai Történelem és Társadalom Kutatásáért
Közalapítvány gondozásában, 2017-ben Budapesten.)

L. SIMON LÁSZLÓ József Attila-díjas író, költõ, kultúrpolitikus, a Magyar
Nemzeti Múzeum fõigazgatója. 1972. március 28-án született, Székesfehérváron.
Tanulmányok: A székesfehérvári Teleki Blanka Gimnáziumban érettségizett
(1990), majd az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanárképzõ Fõiskolai Karán
magyar–történelem szakos tanári oklevelet (1996), az ELTE Bölcsészettudomá-
nyi Karán pedig magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanári végzettsé-
get szerezett (1998), késõbb PhD-ösztöndíjas volt. A Károly Róbert Fõiskola
szõlész-borász mérnöki szakán végzett 2008-ban és ugyanebben az évben az
Eötvös József Fõiskolán kulturális menedzser végzettséget szerzett. Életút:
Húszéves kora óta publikál, kezdetben szépirodalmi folyóiratokban verseket, rö-
videbb prózai munkákat, recenziókat és kritikákat, majd esszéket, tanulmányo-
kat. Eddig tizenhat könyve jelent meg. A Velencei-tavi Kistérség Idegenforgalmi
Egyesület alapító tagja. 1998–2004 között A Fiatal Írók Szövetségének elnöke
(1998–2004), a Magyar Írószövetség titkára (2004–2010). A Magyar Mûhely
szerkesztõségének 25 éve tagja. Hosszú évekig volt szerkesztõje, illetve fõszer-
kesztõje a Szépirodalmi Figyelõ címû folyóiratnak, 2010 elõtt a Kortársnak ro-
vatvezetõje. Alapítása óta szerkesztõje a Kommentár folyóiratnak. Alapítója a
Ráció Kiadónak, ahol számos könyve is megjelent. Több mint egy évtizede ala-
pítója volt a budapesti Magyar Mûhely Galériának. A Pázmány Péter Katolikus
Egyetem óraadója (2005–2012), több szemeszteren át óraadója volt az ELTE-
nek is és 2016 óta a Kaposvári Egyetem címzetes egyetemi docense. Fejér me-
gyei önkormányzati képviselõ (2006–2010). A Magyar Rádió Közalapítvány
Kuratóriumának elnökségi tagja (2009–2010). A Fidesz – Magyar Polgári Szö-
vetség országgyûlési képviselõje (2010–2021). 2011-tõl három évig a Nemzeti
Kulturális Alap elnöke, majd alelnöke. Az Emberi Erõforrások Minisztériuma
kultúráért felelõs államtitkára (2012–2013), majd a budai várnegyed, a fertõdi
Esterházy-kastély és a Kúria megújításáért felelõs kormánybiztosként tevékeny-
kedett (2013–2014). A Miniszterelnökség államtitkáraként elsõsorban kulturális
örökségvédelemmel foglalkozott (2014–2016). 2016-bannyitotta meg a kapuit a
kápolnásnyéki Halász-kastély, amelynek a felújítását az általa 2006-ban alapított
Velencei-tavi Kistérségért Alapítvány végeztette el. A kastélyban és a körülötte
létrehozott Halász Gedeon Központban mûködik a Kárpát-medencei Mûvészeti
Népfõiskola, amelynek védnöki testületi tagja. 2020 óta a Tokaji Írótábor Egye-
sület elnöke. 2021. április 15-tõl a Magyar Nemzeti Múzeum megújításáért és a
múzeumi integrációért felelõs miniszteri biztos. 2021. július 31-tõl a Magyar
Nemzeti Múzeum igazgatója. Díjak: Móricz Zsigmond-ösztöndíj (2004), József
Attila-díj (2007), Szép Magyar Könyv Díj (2009).

(Forrás: www.lsimonlaszlo.hu)

A Mindszenty Társaság szeretettel meghívja Önt
Jakabszállásra, a Jézus Szíve-templomba (Jakabszállás, Dózsa Gy. u. 2.),

2021. október 10-én (vasárnap) 10.30
a Jakabi Kultúrmûhely – Mindszenty emlékmûsorára.

11.30 Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek szentmisét mutat be, majd
Mindszenty bíboros atyánk szobrának avatása, szentelése

és a Mindszenty Emlékérmek átadása lesz.
Mindszenty Emlékérmet kap:

posztumusz Tarjányi Béla professzor
Laudál: Juhász Judit, a Mindszenty Társaság tagja, a Magyar Mûvészeti

Akadémia szóvivõje
Lantos Györgyi és Máté István szobrászmûvész házaspár

Laudál: Lezsák Sándor, az Országgyûlés alelnöke, a Mindszenty Társaság
ügyvezetõ elnöke, a Nemzeti Fórum elnöke

Beszédet mond:
Tóth Tamás, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkára

A vendégeket köszönti: Szabó György Róbert, Jakabszállás polgármestere

Nemzeti Fórum Egyesület
Havi melléklet, 245.

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

Pécsi Györgyi: Olvasópróbák 3.
A könyv ára: 3150 Ft

(B/5, 296 oldal, cérnafûzött, keménytáblás,
ISBN 978 615 5862 63 2)

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

Nemzeti Fórum


