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Szemle
Tamás József ny. püspök gon-
dolatait a

CSÍKSOMLYÓ ÜZENETE

címû kiadvány 2022/1. számá-
ban A betegek világnapja alkal-
mából olvastuk: „Az igazi hívõ
ember nem arra az álláspontra
helyezkedik, amelyet a liberális
világ képvisel a mi mai vilá-
gunkban is. Ez a görög kifeje-
zés, amely nagyon elõtérbe ke-
rült napjainkban, az eutanázia,
ami magyarul kegyes halált je-
lent. Ebben a liberális világban
az a magatartás az idõs és beteg
emberekkel szemben, hogy
ezektõl hamarabb szabadulni
kell, minél hamarabb kegyes
módon a halálba kell õket ûzni,
hogy a társadalom szabaduljon
meg azoktól, akik terhére van-
nak, akik már nem tudnak dol-
gozni, akik már nem tudják a tõ-
két növelni. Ezt a magatartást a
keresztény hívõ visszautasítja
Isten tanítása alapján, mert a ke-
resztény ember a betegekkel va-
ló gondoskodást, a betegeknek
az ápolását úgy fogja fel, mint a
szeretetnek a gyakorló terét.”

Az 1956-os magyar sza-
badságharcosok világszövet-
sége lapja, a

LÁMPÁS

2022. októberi számában Ven-
nes Aranka, Kövér László házel-
nökkel készített interjút. Ebbõl
idézünk: „Európa halálos vesze-
delemben van, mert idegen érde-
kek ügynökei, tehetségtelen fa-
jankók, megvásárolt vagy meg-
zsarolt gazemberek és neobolse-
vista keretlegények kerítették
hatalmukba. Magyarország a
normalitás és a valódi európai
értékek egyik utolsó menedéke.
Az elmúlt tizenkét évben szok-
tuk emlegetni, hogy nekünk so-
ha nem igazunk van, hanem
mindig igazunk lesz. Azt gondo-
lom, hogy most is van esély a
megmaradásra. Hogyha kitar-
tunk a magunk igaza mellett, a
magunk közösségei mellett;
hogyha a társadalomnak a magát
nemzeti elkötelezettségûnek, ke-
reszténynek, konzervatívnak
gondoló része kitart az elõttünk
álló nehéz esztendõkben is, ak-
kor túlélhetjük. Sõt, megerõsöd-
ve kerülhetünk ki ebbõl a zava-
ros idõszakból. Akkor is, hogy-
ha Európa nyugati, nagyobbik
része nem éli túl, amire szintén
van jelentõs esély. Bethlen Gá-
bor nyomán a Szentírást szoktuk
idézni ilyenkor, hittel és meg-
gyõzõdéssel: Ha Isten velünk,
kicsoda ellenünk?” K. R.

XXI. Lakiteleki Filmszemle
– az elõzsûri döntése –

A XXI. Lakiteleki Filmszemlére hazai és határon túli alkotóktól 114
film érkezett. Az elõzsûri a beküldött alkotásokat 2022. október 11. és
12. között értékelte Lakiteleken a Népfõiskolán, melynek eredménye-
képpen 22 filmet javasoltak a szemle versenyprogramjába.

Az elõzsûri döntése alapján az alábbi filmek és alkotók kaptak meg-
hívást a programra: A bennünk élõ Börzsöny (rendezõ: Végh Attila);
A halas bicska (r.: Cs. Gát László, szereplõ: Tarjányi József); A mi-
niszterelnök (r.: Märle Tamás); A röpülõ falu (r.: Gyarmati-Paor Zol-
tán, szereplõ: Sinkovits-Vitay András); A szocializmus hátsó bejárata
(r.: Csibi László); A Te neved (operatõr: Bálint Arthur); Antika (r.:
Herczeg Zsolt); Anyu, apu, autizmus (r.: Szûcs Gergely); Autóstoppal
a szabadság felé (r.: Zajti Gábor, szereplõ: Kiss Gy. Csaba); Be nem
gyógyult sebek (r.: Osgyáni Gábor); Betti (r.: Ács Zsuzsanna); Café
Marylin (r.: Reszeli-Soós András, forgatókönyvíró: Farkas András
Attila); Erdély és Románia „nagy egyesülése” (r.: Major Anita, opera-
tõr: Margittai Gábor); Háborús színtér (r.: Zsigmond Dezsõ); Kõmû-
ves Kelemen (r.: Domokos János); Láthatatlanok (r.: Cs. Nagy Sán-
dor); Léptem után nyomot hagyok (r.: Szél Zsolt, szereplõ:
Nagy-György János); Magyar korridor – Varsó 1944 (r.: Jamrik Le-
vente, operatõr: Halper János); Mesekuckó Kolozsváron (r.: Székely
Blanka); „Sárba ragadva” (r.: Balla Béla); Szerémi borvidék (r.: Fejõs
Csilla és Iván Attila); Váratlan zuhanás – 1985. április 22-e igaz törté-
nete (forgatókönyvíró: Nyilas Hajnalka).

A Sára Sándor emlékezetére meghirdetett XXI. Lakiteleki Film-
szemle döntõjére 2022. november 16–18. között kerül sor Lakitele-
ken, a Hungarikum Ligetben.

***

TB-s ellátás a Hungarikum Ligetben
Tájékoztatjuk Vendégeinket, hogy 2022. október 10-tõl a Hungari-
kum Liget Ligetszépe Gyógyászata szolgáltatásai a TB által finanszí-
rozott ellátásokkal is bõvült. Szakorvosaink a vizsgálatokat rendelési
idõben díjmentesen végzik. Bejelentkezés a rendelésekre és a kezelé-
sekre: 06–76–549–053.

Bõvebb információ: Hungarikumliget.hu

A R C K É P

Az Oroszország meggyengítésének
céljából hozott szankciók energia-
válságot okoztak Európában, a leg-
több uniós tagállamban kétjegyû lett
az infláció, megnõtt a munkanélkü-
liség, és az elõállt gazdasági és tár-
sadalmi problémák miatt Nyugat-
Európa-szerte mindennaposak a
több tízezres tüntetések. Egyértel-
mûvé vált, hogy az Unió által életbe
léptetett szankciók legnagyobb
nyertese az olaj- és gázárak megnö-
vekedése miatt az orosz gazdaság,
legnagyobb vesztese pedig az Euró-
pai Unió. Az erõsödõ lakossági tilta-
kozások ellenére az Unió vezetése
újabb és újabb szankciós terveket
kovácsol. Egyedül csak a magyar
kormány kérdezi meg a választókat
a szankciós rendelkezésekrõl.

A konzultációs lapon hét kérdés
szerepel, ezek mindegyike egy-egy
meglévõ vagy tervezett európai uni-
ós szankciós intézkedéssel kapcso-
latban kéri ki a lakosság véleményét.
A konzultáció célja az elhibázott uni-
ós szankciók kijavítása.

Bartos Mónika, a Fidesz-Polgári
Szövetség képviselõ-csoportjának
és egyben a Nemzeti Fórumos kép-
viselõk közösségének a tagja az Or-

szággyûlésben kifejtette: „Idõrõl
idõre világosan érzékelhetõek azok
a próbálkozások is, amelyekkel ha-
zánkat igyekeznek bevonni a konf-
liktusba. Korábban fegyverszállítást
követeltek; most azt kérik számon
rajtunk, hogy miért nem saját gazda-
sági stabilitásunkat kockáztatva ál-
lunk ki Ukrajna mellett. (…) A ma-
gyar emberek a béke pártján állnak.
Békében tudunk fejlõdni, növeked-
ni, tudjuk a családjainkat ellátni és
gondozni. Jó azt látni, hogy Ma-
gyarország kormánya minden esz-
közzel biztosítani akarja Magyaror-
szág energiaellátásának biztonságát.”
A külügyi államtitkár is egyetértett
az elhangzottakkal: „A magyar em-
berek döntése világos elvárásként is
megfogalmazható. Õk azt mondták,
támogatva a kormányt és a kor-
mánypártokat, hogy nekünk ebbõl a
háborúból ki kell maradnunk. Mi
semmilyen olyan szankciót nem tá-
mogatunk, amely szankciók a ma-
gyar energiaellátást veszélyeztet-
nék, hiszen nekünk a saját biztonsá-
gunkat, erõnket meg kell õrizni ah-
hoz is, hogy egyébként segítséget
tudjunk nyújtani.”

Fekete Gyula

Falusi Márton:

A mûvészvilág nem hunyhat szemet
a digitális anarchia fölött

„Az új kulturális válsághelyzet metaforája a járvány.
Régóta tartó folyamat gyorsult fel azáltal, hogy a vir-
tuális valóság a naphosszat a képernyõbe merült tu-
datra kiterjeszti totális hatalmát, miközben a vírus to-
tálisan elterjed a virtuálison kívül, és megjelöli az el-
veszettnek hitt, közvetítettségtõl mentes valóságot. A
szabad szemmel láthatatlan vírus teszi minden kétsé-
get kizáróan világossá, hogy van valóság a digitális
médiakultúra nélkül is. A vírus a valóságról szóló
közmegegyezés totális metaforája; tagadói civilizá-
latlannak tekintendõk. Ismét bebizonyosodott a léte-

zésrõl, hogy nem kész termék, hanem feldolgozandó nyersanyag. Ha ebbõl nem
nyeri vissza bátorságát a kulturális szféra a kérdezéshez, akkor semmibõl sem.
Ezután végképp nem az a kérdés, hogy ki és mi fér bele a kánonba, és hogy emez
lehet-e a kánon része anélkül, hogy amazt kirekesztenénk belõle. A kérdés az,
hogy összeállítható-e még a kánon egyáltalán; feltételezzük-e még a polgári tár-
sadalmat, amelynek tagjaihoz szólhat. A kérdés az, hogy a kollektív emlékezet
csupán pillanatnyi megfontolások gyûjtõneve, vagy tartósságra törekszik. A kér-
dés az, hogy felemésztjük-e kulturális örökségünket, vagy gyarapítjuk. A kérdés
az, hogy a példátlan mértékig fokozódó jelentéstermelésbõl, a vélemények hang-
zavarából kitisztul-e a közfelfogás.”

(Részlet Falusi Márton: Elvis, a házinéni fia címû esszéjébõl.)

FALUSI MÁRTON József Attila-díjas költõ, író, irodalomtörténész, szer-
kesztõ. A Magyar Mûvészet folyóirat fõszerkesztõje, az MMA Mûvészetel-
méleti és Módszertani Kutatóintézet tudományos fõmunkatársa. 1983-ban
született Budapesten. A Veres Pálné Gimnáziumban érettségizett.
2007-ben, az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán szerzett jogi diplomát.
A PPKE Jog- és Államtudományi Doktori Iskolában folytatott doktori ta-
nulmányokat követõen, 2017-ben a PTE Állam- és Jogtudományi Karának
Doktori Iskolájában szerezte meg PhD-fokozatát. 2000 óta publikál verse-
ket, esszéket, tanulmányokat, kritikákat és szépprózát. Szépírói munkássága
mellett fordít, folyóiratot és könyveket szerkeszt, valamint eszmetörténet-
tel, irodalomelmélettel, irodalomtörténettel és jogfilozófiával foglalkozik.
2006-tól kezdve a Hitel folyóirat szépirodalmi rovatának szerkesztõje
(2006–2019). A Magyar Írószövetség külügyi referense (2008–2011), majd
elnökségének tagja (2010–2011). A Magyar Napló folyóirat világirodalmi
rovatának vezetõje (2008–2012). A Könyves Szövetség – Szépirodalmi és
Társadalomtudományi Kis Kiadók Szövetségének elnöke (2009–2013). A
Nemzeti Kulturális Alap Könyvkiadás Kollégiumának (2012–2015), majd
2016-tól a Szépirodalom Kollégiumának kurátora, késõbb vezetõje (2019–
2022). A 2020-ban indult Országút címû mûvészeti, tudományos és közéleti
kéthetilap elsõ fõszerkesztõje. Hat verseskötete, három esszékötete és egy
szakmonográfiája jelent meg, valamint az egyik fõszerkesztõje volt a Ma-
gyar irodalmi mûvek 1956–2016 címû irodalomtörténetnek. Két hangjáté-
kát és egy drámáját mutatták be. Díjai: Gérecz Attila-díj, Junior Prima Díj,
Nagy Gáspár-díj, Bella István-díj, József Attila-díj, Rádiós Korrektúra Díj
2016 – Hangjáték Kategória 1. helyezés.

Felhívás
A lakiteleki Népfõiskola Alapítvány, a kiskunfélegyházi Kiskun Múzeum
és a karcagi Györffy István Nagykun Múzeum – a Kecskeméti Katona Jó-
zsef Múzeum védnökségével – pályázatot hirdet a kun települések iskolái
számára, felsõ tagozatos és középiskolás diákoknak.

A pályázat tárgya: a 2022 októberében megjelent KÉPES KUN LEXIKON
tartalma alapján összeállított mûveltségi vetélkedõ.

A vetélkedõ elsõ két fordulója írásban kerül megrendezésre. A döntõbe
jutott csapatok 2023. március 24-én és 25-én (péntek–szombat) mérik össze
tudásukat a lakiteleki Népfõiskolán.

A vetélkedõre 3 fõs csapatokban lehet jelentkezni, két korcsoport sze-
rint: általános iskola felsõ tagozat (5–8. osztály), középiskola (9–12. osztály).

Az elsõ feladatlap beküldési határideje: 2022. december 15.
Szakmai zsûri elnöke: dr. Rosta Szabolcs, a Kecskeméti Katona József

Múzeum igazgatója. Irodalom: Mészáros Márta-dr. Nagy Molnár Miklós:
KUN KÉPES LEXIKON, Antológia Kiadó, Lakitelek, 2022.

További információ kérhetõ:
Patyiné Gulyás Réka – gulyas.reka@nepfolakitelek.hu
Az elsõ feladatlap a megjelenést követõen (november 24.) elérhetõ lesz
a Nemzeti Fórum honlapján is: Nemzetiforum.hu

Nemzeti Fórum Egyesület
Havi melléklet, 257.

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

Mészáros Márta–dr. Nagy Molnár Miklós:

KUN KÉPES LEXIKON

A könyv ára: 1922 Ft
(A/5, 72 oldal, cérnafûzött keménytáblás,

ISBN 978 963 619 005 7)
A könyv megrendelhetõ az Antológia Kiadó címén:

Antológia Kiadó és Nyomda Kft.
6065 Lakitelek, Szentkirályi út 5.

E-mail: konyvek.antologia@nepfolakitelek.hu
06–76–549–045

K Ö N Y V A J Á N L Ó

Szeretettel köszöntjük Döbrentei Kornél József Attila-

díjas írót, költõt, aki munkásságával, életével nemzetünk

összetartozását segíti, szolgálja.

Isten éltesse sokáig születésnapja alkalmából!

K Ö S Z Ö N T Õ


