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Nemzeti Fórum Szemle
Bízd rá magad – segítség a ne-
héz élethelyzetekben címmel
olvashatunk ajánlást az Eszter-
gom-Budapesti Fõegyházme-
gye negyedévenként megjele-
nõ lapjában, az

ESZTERGOM-
BUDAPEST

õszi számában: „A Hetvenkét
Tanítvány Mozgalom Család
Munkacsoportja szeretettel
ajánlja a bizdramagad.hu web-
oldalát, amely a várandós-
ságtól a gyermek- és kamasz-
koron át, a felnõtt élet kihívá-
sain keresztül egészen az
idõskorig, a legkülönbözõbb
élethelyzetekkel küzdõ em-
berek számára ad tájékozta-
tást, hogy mely szakembe-
rekre, szervezetekhez, intéz-
ményekhez fordulhatnak és
tõlük milyen módon kaphat-
nak valós, gyakorlati segítsé-
get, támogatást. A weboldal
célja erõsíteni a családokat, a
házasságokat, a gyermek-szülõ
kapcsolatokat, a mai kor kér-
déseire mai válaszokat adva,
tanúságot téve Isten gondvi-
selésérõl és az emberek tevé-
keny szeretetérõl. A webol-
dal olyan címeket, lehetõsé-
geket tartalmaz, melyeket az
adott kérdések kapcsán a Fõegy-
házmegye Családügyi Refe-
rense, Horváth Zoltán atya
ajánlásával bátran felkeres-
het és keresztény értékren-
dünk szerinti segítségnyúj-
tást várhat.”

A passió ünnepi kalácson
címmel a folyamatosan magas
színvonalú

HONISMERET

címû folyóirat 2020/5. szá-
mából Kissné Kovács Adrienne
néprajzkutató tanulmányából
idézünk: „Belém ivódott,
ahogy endrõdi édesanyám és
keresztanyám napi otthoni
helyzetekben fohászt mon-
dott, pl. dagasztás elõtt: „Uram,
Jézus, segíts!” Igen, a cse-
lekvéssor végén, a sütés után
ott piroslott az asztalon a
szép, magas fonott kalács.
Hasonló lelkülettel sütötte az
asszonynemzedékek sora
Hajdúdorogon a pászkát. Ez
az igen sajátos kalács megele-
venítõ erõvel képes „elmonda-
ni” Jézus szenvedéstörténetét.
A kalács öt (!) rétegében ott
van sûrítve az egész passió. A
mélyén átélt hit, a görögkatoli-
kusság feltámadásba vetett
igen erõs reménysége adekvát
kifejezést találva, ünnepi ka-
lácsként, kézzelfogható for-
mában került – és sok helyen
kerül ma is – a család ünnepi
asztalára.”

K. R.

HUNGARIKUM VETÉLKEDÕ
Magyar Nemzeti Értékek a Kárpát-medencében

A Lakiteleki Népfõiskola – a Magyar Országgyûlés, a Hungarikum Bi-
zottság és a Nemzeti Mûvelõdési Intézet támogatásával – újra meghir-
deti vetélkedõjét a hungarikum mozgalom népszerûsítése, valamint
nemzeti értékeink megismertetése érdekében. A játékos vetélkedõre
most a Kárpát-medencei általános iskolák 7. és 8. osztályában tanuló di-
ákok, valamint a középfokú oktatási intézmények 9. és 10. osztályos di-
ákjai és felkészítõ tanáraik jelentkezhetnek. Egy csapat 3 diákból és 1
felkészítõ tanárból áll. Egy iskolából több csapat jelentkezését is várjuk,
de a tanárok és a tanulók csak egy csapatban versenyezhetnek. A hete-
dik, a nyolcadik, a kilencedik és a tizedik osztályos csapatok külön ver-
senyben mérik össze tudásukat.

A jelentkezés feltétele: a www.shorturl.at/jmrBR linken található 25
kérdésbõl álló feladatlap kitöltése.

Beküldés határidõ: 2020. december 18.

A feladatlapot visszaküldõk 2021. január 15-ig újabb feladatot kap-
nak. Ennek megoldásával 2021. február 15-ig lehet pályázni az elõdön-
tõbe jutásra.
Az elõdöntõ, majd azt követõen a döntõ idõpontja:

7. osztályosok számára: 2021. február 25. (elõdöntõ), február 26.
(döntõ); 8. osztályosok számára: 2021. március 25. (elõdöntõ), márci-
us 26. (döntõ); 9. osztályosok számára: 2021. április 22. (elõdöntõ), áp-
rilis 23. (döntõ); 10. osztályosok számára: 2021. május 27. (elõdöntõ),
május 28. (döntõ)

Az elõdöntõnek és a döntõnek a Lakiteleki Népfõiskola –
Hungarikum Liget ad otthont. A szállást és ellátást a Népfõiskola Ala-
pítvány térítésmentesen biztosítja.

A vetélkedõ feladatai a Kárpát-medencei hungarikum mozgalom so-
rán, az egyes települési, megyei, külhoni értéktárakba választott értékek
ismeretére irányulnak.

Valamennyi kategóriában a díjnyertes csapatok értékes jutalomban
részesülnek.

Bõvebb információ: Dr. Horváth Zsolt – zsolt.horvath.dr@gmail.com

A R C K É P

Év vége közeledtével a törvényho-
zók hagyományosan foglalkoznak
az adókról, illetékektõl szóló törvé-
nyek felülvizsgálatával, módosítá-
sával. Az „Egyes adótörvények mó-
dosításáról” szóló törvényjavaslat
indítványa szerint az uniós adómini-
mum elérése érdekében 2021. ápri-
lis 1-jéig két lépcsõben emelkedik
valamennyi dohánytermék jövedéki-
adó-mértéke. Addigra meg kell
hogy feleljünk az Európai Unió elõ-
írásainak, annak érdekében, hogy az
Európai Bizottság megszüntesse a
hazánk ellen ez ügyben indított kö-
telezettségszegési eljárását. Ezzel
egyidejûleg az Európai Unió jóvá-
hagyásával ismét adómentessé válik
a gyümölcstermesztõ személyek
háztartásának és vendégeinek fo-
gyasztását szolgáló házi és bérfõz-
dei pálinkafõzés háztartásonként 86
liter pálinka mértékig.

Font Sándor – a Fidesz-Polgári
Szövetség frakciójának a felszólaló-
ja, és egyben a Nemzeti Fórumos
képviselõcsoport tagja, aki az Or-
szággyûlés Mezõgazdasági bizott-
ságának az elnöki tisztét, illetve a
Szõlõ-, bor-, pálinka albizottságá-
nak az elnöki tisztét is ellátja – a tör-
vényjavaslat általános vitájában a
következõket mondta: „Az Unióban

rendkívül heves vita folyik, hogy mi
legyen a szlovén, az osztrák, a ma-
gyar, a cseh, a szlovák és a Románi-
ában otthon fõzött pálinkák adómér-
tékével. Ebben rendet vágott most
az Európai Unió, és azt mondta,
hogy ezekre nulla az adó mértéke.
Nem a palackos, kereskedelmi for-
galomba hozott termékeknek. Azok-
nak elég jelentõs az adómértéke, a
jövedékiadó-mértéke, meg áfa, meg
népegészségügyi termékadó is sújt-
ja ezt. Az adórendszer a fõzhetõ
mennyiségnél rendkívül szigorú
szabályok között engedi csak meg
azt, hogy mely magánszemélynek
lehet egyáltalán fõzése, hova kell
azt bejelenteni, és mennyi lehet ez a
mennyiség. A nulla adókulccsal
majd megengedett mennyiséget az
Európai Unió engedi meg, és ez nem
a magyar kormány számítása. Az
más kérdés, hogy mindig vannak
gazemberek, akik kijátsszák ezt a
helyzetet, ez sajnálatos ténykérdés.
Ez a legsúlyosabb jövedéki vissza-
élés, aminek olyan halmazati bünte-
tései vannak, amelyeket az így elfo-
gott, elkapott személy elég nagy va-
gyoni értékkel kénytelen lesz ellen-
tételezni majd a NAV által kiszabott
büntetés miatt.”

Fekete Gyula

O R S Z Á G G Y Û L É S

K Ö N Y V A J Á N L Ó

Tóth Tamás:

Mindszenty József bíboros urunkról
„– Keletrõl sokat beszéltünk, de a magyar világ
szeme most Rómán van Mindszenty bíboros bol-
doggá avatása miatt. Hol tart az ügy?

– Mindszenty József a 20. századi magyar törté-
nelem emblematikus figurája: hazája, hívei és az
Egyház védelmében vállalt helytállása mindannyi-
unk számára példaértékû. Hõsiessége mellett élet-
szentsége is bizonyított, hiszen 2019. február 13-án
az illetékes vatikáni hivatal kiadta az erények hõsi-
es gyakorlásáról szóló dekrétumot.

– A közelmúltban jelentették be, hogy kutatható-
vá válik XII. Piusz pápa archívuma, és ez pont az az

idõszak, amikorra Mindszenty bíboros aktív mûködése és pere esik. Módosít-
hatják a fenti képet az újonnan kutatható iratok?

– Kétlem. Csak a kutatók számára nyílik most meg a Vatikáni Titkos Le-
véltár említett részlege, a Vatikán természetesen korábban is hozzáfért a saját
archívumához. Olyan ügyekben, mint a boldoggá avatási eljárások, nagyon
körültekintõen járnak el, a zárolt levéltári anyagokat is átnézik. Sõt, ha már itt
tartunk: az Amerikai Egyesült Államok elnöki levéltárában is végeztek kuta-
tásokat, hiszen Mindszenty bíboros az 1956 és 1971 közötti éveket a budapes-
ti amerikai nagykövetségen töltötte, így aztán számos releváns iratot õriznek
a tengerentúlon. Történészként is úgy látom, sikerült egy olyan átfogó, min-
denre kiterjedõ kutatást elvégezni, amelynek a konklúziója az a meggyõzõ-
dés, hogy Mindszenty József bíborost életszentsége és tevékenysége is alkal-
massá teszi arra, hogy a szentek és boldogok között tiszteljük.”

(Részlet: Vitézi Anita interjújából, amelyet Dr. Tóth Tamással, az MKPK titká-
rával készített, és amely teljes terjedelmében megtalálható a www.magyarhirlap.hu
oldalon,„Mielõbb ki kell találni, értékeinket hogyan tudjuk vonzóvá tenni” címmel.)

TÓTH TAMÁS a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) titká-
ra. Kecskeméten, 1976. február 18-án született. A szegedi Kiss Ferenc Erdé-
szeti Szakközépiskolában érettségizett 1994-ben. Teológiai tanulmányait a Ka-
locsa-Kecskeméti Fõegyházmegye növendékeként Veszprémben, Szegeden,
majd a Collegium Germanicum et Hungaricum növendékeként Rómában vé-
gezte. 2002. június 29-én szentelték pappá Kalocsán. Kiskunfélegyházán káp-
lán (2004–2007). 2004-tõl kurzusokat tart a szegedi Gál Ferenc Fõiskolán.
Egyháztörténelembõl szerzett doktorátust (2006) Rómában, a Pápai Gergely
Egyetemen, amelyet a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara
következõ évben történelemtudomány tudományágban honosított. Soltvadker-
ten káplán (2007). Az apostoli nuncius titkára Budapesten (2007–2011), mel-
lette Tiszakécskén (2007–2008), majd Kecskeméten (2008–2011) végez kise-
gítõ lelkészi szolgálatot. A római Pápai Magyar Intézet rektora és a Magyar
Katolikus Püspöki Konferencia római ágense/ügyvivõje (2011–2018). 2018.
augusztus 1-tõl a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkára. 2019. május
18-tól a Miasszonyunkról Nevezett Kalocsai Iskolanõvérek Társulatának ad
nutum Sanctae Sedis pápai asszisztense. 2019. november 11-tõl a Kultúra Pá-
pai Tanácsának konzultora. Titkári megbiztatása mellett kisegítõ lelkészként is
szolgál a kecskeméti Szentcsalád Plébánián. Egyháztörténész, fõiskolai tanár,
több magyar, valamint idegen nyelvû könyv és tanulmány szerzõje. Kitünteté-
sei: a Magyar Érdemrend lovagkeresztje (2012); pápai káplán cím (2013).

(Forrás: www.katolikus.hu)

A hungarikum a magyar nemzet csúcsteljesítménye
„Hogyan kezdõdött a hungarikumok története?

– Az elsõ hungarikumkonferenciát 1992-ben, a lakiteleki Népfõiskolán
szerveztük, ahol Rubovszky András a világhírû gyógyvizeinkrõl beszélt. Ak-
kor tûnõdtünk el azon, hogyan lehetne a jogszabályok erejével törvényben
biztosítani és bõvíteni a magyar értékek hazai és nemzetközi érvényesülését.
Így kezdõdött a lassan három évtizedes folyamat. Ösztönzõ hatással volt rám
a Magyar Örökség díj sikeres példázata is. Végezetül Medgyasszay László és
Simicskó István terjesztette elõ 2008-ban az országgyûlési határozati javasla-
tunkat, és ebbõl született 2012-ben a magyar nemzeti értékekrõl és a
hungarikumokról szóló törvényünk. (…)

– Számomra meglepõ, hogy például a Kodály-módszer hungarikum, de a
Bartók-életmû nem az. Miért?

– Ez folyamatos vita a Hungarikum Bizottság ülésein is. Kodály Zoltán vi-
lágszerte elismert módszere a magyarság csúcsteljesítménye. Életmûve, ahogy
Bartók Béláé is, a nemzeti értéktárunk része. Formálódik az a javaslatunk, hogy
a világszínvonalú életmûveket a Magyar Örökség díj ajánlásával méltó helyre,
a Magyar Értéktárba, a kiemelkedõ nemzeti értékek közé emeljük. Egyébként
tévútra vezethet ez a vita. Minõség, érték, életmû megítélése nem lehet polémia
tárgya, a nemzetközi elismertségen túl a végsõ döntést az idõ hozza meg. Leg-
utóbbi ülésünkön a Magyar népmesék rajzfilmsorozatot egyhangú szavazással
minõsítettük hungarikummá. Világhírû magyar csúcsteljesítmény: több mint
százhetven országban százhuszonötmillióan nézték meg ezt a sorozatot, a
YouTube-on pedig meghaladja a százötvenmilliót a nézettsége. (…)

– Mennyire lehet pontosan meghatározni, hogy mi lehet hungarikum?
– A hungarikum a magyar nemzet csúcsteljesítménye. Olyan rendkívüli,

világszerte ismert és elismert, kiemelésre méltó értéket határoz meg, amely
lehet egyéni vagy közösségi teljesítmény, található a föld felett vagy a föld
alatt, itt a Kárpát-medencében.”

(Részlet Lezsák Sándorral, az Országgyûlés alelnökével, a Hungarikum
Bizottság tagjával készült interjúból, amely Nemzeti értékek, csúcsteljesítmé-
nyek címmel megjelent a Magyar Hírlapban és teljes terjedelmében megtalál-
ható a www.nemzetiforum.hu internetes oldalon is.)

Bódi Ferenc:

A helyi önkormányzatok születése
Magyarországon
A könyv ára: 2800 Ft

(B/5, 272 oldal, RETÖRKI könyvek 45.,
ISBN 978 615 5862 61 8)

A könyv megrendelhetõ az Antológia Kiadó címén:
Antológia Kiadó és Nyomda Kft.

6065 Lakitelek, Felsõalpár 3.
E-mail: konyvek.antologia@nepfolakitelek.hu

Nemzeti Fórum Egyesület
Havi melléklet, 235.

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

Szeretettel köszöntjük Bán János író, újságírót, az M5 kul-
turális csatorna igazgatóját, aki munkásságával, életével
nemzetünk összetartozását segíti, szolgálja.

Isten éltesse sokáig születésnapja alkalmából!

K Ö S Z Ö N T Õ


