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Szemle
A 90 esztendõs Andrásfalvy
Bertalan Széchenyi-díjas nép-
rajzkutatót köszönti a

BÉCSI NAPLÓ

2021. november–decemberi
számában Bakos István: „Õ a
tudománymûvelõk azon kö-
réhez tartozik, akiket nem az
akadémiai ranglétrán mért mi-
nõsítés, hanem értékteremtõ
kutatási eredményeik hasz-
nosítása, megismertetése, kö-
zösségük szolgálata motivál.
Hogy nem lehet az MTA tag-
ja, az a hazai tudományos mi-
nõsítést is jellemzi, amelynek
igazságosabb, értékelvû meg-
újításáért sokan fáradoztak és
fáradoznak. Andrásfa lvy
Bertalan ma a Magyar Mûvé-
szeti Akadémia megbecsült
tagja. 2021. szeptember 25-
én a Bethlen Gábor Alapít-
vány Bethlen-díjjal tüntette
ki a jubilálást.”

„Rosszul segíteni bûn” cím-
mel olvashatunk példázatos be-
szélgetést Vecsei Miklós mi-
niszterelnöki biztossal

A SZÍV

címû jezsuita magazin 2021.
december – 2022. januári szá-
mában. Lukácsy György egyik
kérdését és az arra adott vá-
laszt idézzük: „Szóba került
már a lelemény, a kormányzati
és uniós pénzekbõl megvaló-
suló projektek, de mégis a Bel-
ügyminisztériumban ülünk,
néhány méterre Pintér Sándor
belügyminiszter irodájától. A
Felzárkózó települések rendé-
szeti kérdés is?

Belügyminiszter úr még
ezekben a koronavírussal ter-
helt idõszakokban is heti rend-
szerességgel szán idõt rá, hogy
átbeszéljük a kérdéseket. Bár a
falvakban rengeteg olyan tü-
netet észlelünk, amire lehetne
rendészeti választ is adni, sok-
szor nem érdemes. Az embere-
ket meg lehetne büntetni pél-
dául azért, mert elkóborol a
kutyájuk, de a nyomorban nem
az az elsõdleges probléma,
hogy nincs kerítés, vagy nem
kapta meg az elõírt chipet a
kutya. A Felelõs állattartás
programunkban mozgó ivarta-
lanító állomás érkezik a tele-
pülésre, az ellenõrizetlen és
nem kívánt szaporulat meg-
elõzése pedig segít felszámol-
ni a kóbor kutyák miatt kiala-
kuló veszélyes állapotot. Ez-
zel párhuzamosan az iskolá-
inkban egyre több beszélgetést
szervezünk arról, hogyan sza-
bad állatot tartani.”

K. R.

Kinek legszebb a kézírása?
– felhívás –

Petõfi Sándor születésének 200. évfordulójára emlékezve szépírás ver-
senyre hívom az általános iskolák alsó és felsõ tagozatos diákjait.

Feladat: az alsó tagozatos tanulók másolják le Petõfi Sándor:
„Falu végén kurta kocsma” vagy „Füstbe ment terv” címû versét, a

felsõ tagozatos diákok másolják le Petõfi Sándor: „Szeptember végén”
vagy a „Nemzeti dal” címû versét.

A másolás tollal történjen, vonalas vagy sima füzetlapra, írólapra.
Egy tanuló csak egy verssel pályázhat, egy borítékban több tanuló is be-
küldheti pályázatát. A lemásolt vers után szerepeljen a tanuló neve, élet-
kora, iskolai osztálya, lakcíme (postai irányítószámmal).

A legszebb száz szépírást jutalmazzuk, a nyertesek címére a március
15-i ünnep elõtti napokban könyvet és kisebb-nagyobb értékû tárgyju-
talmat küldünk.

Beküldési határidõ: 2022. január 31. hétfõ
A nyertesek névsorát 2022. március 15-ig a honlapomon

(www.lezsaksandor.hu), valamint a Lakitelek Népfõiskola honlapján
(www.nepfolakitelek.hu) tesszük közzé.

Postacím: Népfõiskola Alapítvány – Lezsák Sándor részére
6065 Lakitelek, Felsõalpár 3., a borítékra írják rá: „Szépírás”.

Lezsák Sándor, az Országgyûlés alelnöke,
a Népfõiskola Alapítvány kuratóriumának elnöke

***

Gabriella Gyógyfürdõ a Hungarikum Ligetben
A Gabriella Gyógy- és Strandfürdõ 2021 májusában nyitotta meg kapu-
it. A fürdõben családi élménymedence, pancsoló- és gyerekmedence,
hideg és meleg vizes ülõmedence, úszómedencék, gyógyvizes ülõme-
dencék, több csúszdás gyermekmedence, tágas vizes játszótér,
Kneipp-taposó található.

A télen is használható 38°C hõfokú, 100 m2-es Barlangmedence ku-
pola alakú borítást kapott, melyben az adott évszaknak megfelelõ csil-
lagképek láthatóak vetítõ segítségével az év minden szakaszában. A
gyógymedencék töltõvizét a Népfõiskola Alapítvány saját kútja adja,
melynek nátrium-hidrogén-karbonátos gyógyvize bizonyítottan kedve-
zõ hatással bír kopásos ízületi bántalmak esetén.

A fedett részben található a wellness részleg, melyben gõzkamra,
infrakabin, aroma- és finn szauna, tepidárium, élményzuhany/merülõ-
medence és tágas szaunapihenõ várja a vendégeket.

A Gyógyfürdõ új szolgáltatása a szaunaszeánsz, amelyet kiváló
szaunamester vezényel a hét minden napján 17.00 órától.

Új szolgáltatásként a fürdõben, a gyógypedikûr is várja az érdeklõdõket.
A Gabriella Gyógyfürdõ októbertõl májusig téli nyitva tartás szerint:

10.00–19.00 között szeretettel várja a vendégeit.

A R C K É P

Történelmi csúcsra emelkedett a
földgáz ára Európában. Magyaror-
szág kiszámítható energiaellátás-
sal és Európa legalacsonyabb ener-
giaáraival készül az elõttünk álló
télre. Az eredményeket részben tíz
évvel ezelõtt alapozta meg az or-
szág, amikor az energiaszolgáltató
óriáscégek magas szolgáltatási
árait leszorítva – az ellenzéki pár-
tok éles kritikája ellenére – meg-
hirdette a rezsicsökkentés politi-
káját. Az eredmények tapasztalha-
tók: „míg 2012-ben a háztartások
15 százaléka nem tudta kellõ mér-
tékben felfûteni otthonát, 2020-
ban csak hat százalékuk” – olvas-
ható az Európai Bizottság egy ta-
nulmányában. A magyar külpoliti-
kának is feladata az ország folya-
matos villamosenergia- és gázellá-
tásának a biztosítása. 2021. október
elsején lépett életbe a 15 évre szóló,
az orosz Gazprom céggel kötött
földgázszállítási szerzõdés, amely-
be a korábbiaknál alacsonyabb ár-
szabás és Magyarország számára
kedvezõbb feltételek kerültek be.
Ma az Európai Unió 27 tagállama
közül 23-ban magasabb a benzin
ára, mint minálunk.

Az Országgyûlésben „Az egyes
energetikai és közlekedési tárgyú
törvények módosításáról” szóló tör-
vényjavaslat általános vitájában
Bartos Mónika, a Fidesz-Polgári
Szövetség képviselõcsoportnak – és
egyben a Nemzeti Fórumos képvise-
lõcsoport – tagja szólalt fel: „Körül-
belül két hete fejezõdött be az EU-
csúcs, az az EU-csúcs, amelynek leg-
fontosabb témája az energiaárak
emelkedése volt, merthogy hihetet-
len magasba, égbe szökõ energiaára-
kat láthatunk, és félõ, hogy ennek
egy része az Európai Bizottság nem
megfelelõ energiapolitikájának kö-
szönhetõ. Én azt látom, és évek óta
figyelem azt, hogy a magyar kor-
mány igenis megpróbálja ezt ellen-
súlyozni, és az áremelésektõl megkí-
méli a fogyasztókat, hiszen a földgáz
ára az európai piacokon egy év alatt
400 százalékkal, a villamos energia
ára 80-100 százalékkal nõtt, míg Ma-
gyarországon minden európai orszá-
got meghazudtolóan nem emelkedett
a rezsi ára, hanem csökkent. (…) A
kormány ezt a fajta eredményt, a re-
zsicsökkentés eredményét ezentúl is
meg kívánja védeni.”

Fekete Gyula

Balogh László:

A magyar összefogásról
„1992 karácsonyán egy szó szerint az égbõl ér-
kezõ jel, vagyis a Duna Televízió mûholdas jele
a magyar szó által ismét összekötötte a nagyvi-
lágban élõ magyarokat, azokat is, akiket a Kár-
pát-medencében akkor már több mint hetven
esztendeje határokkal szakítottak el egymástól,
és azokat is, akik a XX. századi történelem hatá-
sára voltak kénytelenek elhagyni a Kárpát-me-
dencét. Ma Torockón a Duna Televízió ismét
összeköt, ezúttal a Duna Ház révén teremtve

meg a magyarok találkozásának terét. (…)
Hiszünk abban, hogy nincs, nem lehet többé úgynevezett határon túli ma-

gyar és határon inneni magyar, csak egyetlen szerves magyar ügy létezik: a
magyar megmaradás és gyarapodás ügye. (…)

Most különösen olyan idõk járnak, amikor Budapesttõl Torockóig szük-
ség van a magyarok akaratának és erejének összefogására. (…)

A magyar megmaradás és gyarapodás szolgálatában rengeteg, kitartást és le-
leményt igénylõ munka vár ránk úgy a politika, mint a gazdaság, a kultúra, a nép-
jólét vagy a közösségi kapcsolatépítés terén. Anyagi és szellemi erõforrásaink-
nak a korábbiakhoz képest nagyobb összpontosítására és hatékonyabb felhaszná-
lására lesz szükség ahhoz, hogy munkánk elvégzésével elégtételt adhassunk az
elõttünk járó magyar nemzedékeknek, és reményt az utánunk érkezõknek.”

(Részlet Balogh László a Közszolgálati Közalapítvány Kuratóriumának
elnöke beszédébõl, amely elhangzott Torockón, a Duna-ház megnyitóján.)

BALOGH LÁSZLÓ a Közszolgálati Közalapítvány Kuratóriumának elnö-
ke.1957. május 30-án született Kalocsán. 1981–1998 között a Magyar Televí-
zió munkatársa, ahol számtalan dokumentum- és ismeretterjesztõ filmet for-
gatott, rendezett. 1998–2006-ig országgyûlési képviselõ. A Magyar Ország-
gyûlésben a média finanszírozásával foglalkozó albizottság, valamint a Kul-
turális Bizottság médiaügyekkel foglalkozó testületének tagja, ahol a média-
törvény jogharmonizációjával, a helyi és regionális televíziókkal kapcsolatos
kérdésekkel foglalkozott. 2006-ban az Országgyûlés a Magyar Televízió
Közalapítvány Kuratóriuma elnökségének tagjává, majd 2007-ben e Közala-
pítvány Kuratóriumának elnökhelyettesévé választotta. 2010. november 3-tól
a közszolgálati médiaszolgáltató részvénytársaságokat – Magyar Televízió
Zrt., Duna Televízió Zrt., Magyar Rádió Zrt., Magyar Távirati Iroda Zrt. – fel-
ügyelõ Közszolgálati Közalapítvány elnöke. 2015. július 1. napjával a Köz-
szolgálati Közalapítvány felügyelete alatt álló négy nonprofit részvénytársa-
ság egyesüléssel megszûnt, és Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. néven
mûködik tovább. A 2010. évi CLXXXV. tv. 100/B.§-a alapján megalakult a
Közszolgálati-érték Testület, illetve a Másodfokú Testület. A Közszolgálati
Közalapítvány Kuratóriuma a 2016. március 9-i ülésén hozott 14/2016. szá-
mú határozatával a Másodfokú Testületébe delegálta. 2018. óta a Magyar
Filmakadémia Televíziós Rendezõi Szekciójának helyettes vezetõje. 2019
novemberében az Országgyûlés a Közszolgálati Közalapítvány Kuratóriu-
mának elnökévé újraválasztotta.

(Forrás: Kszka.hu)

Hídavatás Tiszaugon
„Látványnak is gyönyörû, szemet gyönyörködtetõ az új tiszaugi híd! A minõ-
ségi élet jegyében ragyogtassa föl az itt élõk lelkét is, hétköznapjait is! (…)

Ennek a tájnak, az itt élõknek új lehetõséget, távlatot nyitott a köves út, a
századfordulón a vasút, majd a Tisza folyó két partját összekötõ ugi híd, amit
1929. október 17-én, ünneplõ sokaság elõtt avatott fel Horthy Miklós, Magyar-
ország kormányzója. A hetvenes évek elején találkoztam, beszélgettem olyan
helybéliekkel, akiknek maradandó élményt jelentett a hídavató ünnepség.

Nemzedékek után ez a mai hídavató ünnepség is egy új korszak nyitánya a
térségnek. Képviselõként évtizedek óta vártam jómagam is ezt a napot. Parla-
menti interpellációk, költségvetési viták, bizottsági ülések, határozati javas-
latok, képviselõi, államtitkári, miniszteri, miniszterelnöki egyeztetések, a tér-
ség képviselõinek, polgármestereinek példázatos összefogása, a helybéliek
hathatós ösztönzése után végre megkezdõdött a tervezés és a kivitelezés. A
terveket, a minõségi munkát ezúton is köszönjük. A tömeggyilkos koronaví-
rus fenyegetettségében szervezettségbõl jelesre vizsgáztak útépítõk, hídépí-
tõk egyaránt.

Ez a híd, az M44-es autóút sok-sok milliárdja befektetés a térség jövõjébe.
Régi igazság: aki csökkenti a befektetéseket, hogy pénzt takarítson meg, az
megállíthatja az óráját, hogy idõt takarítson meg. Az idõt megállítani nem le-
het, de gyorsítani sem. (…)

Az út és a híd pedig csak lehetõség. Ennek segítségével minõségi életet
szervezni az út mentén, belakni az országot »jókedvvel és bõséggel« – szent
kötelességünk.”

(Részlet Lezsák Sándor az Országgyûlés alelnöke, a Nemzeti Fórum el-
nöke hídavató beszédébõl, amely elhangzott Tiszaugon, 2021. december
15-én. A beszéd teljes terjedelmében megtalálható a Nemzetiforum.hu in-
ternetes oldalon.)

Nemzeti Fórum Egyesület
Havi melléklet, 248.

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

Zsuffa Tünde:

Az Ég tartja a Földet
A könyv ára: 3500 Ft

(A/5, 256 oldal, második kiadás, keménytáblás,
ISBN 978 615 5862 88 5)

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

Szeretettel köszöntjük Balogh Júlia szerkesztõ, rendezõt,
aki munkásságával, életével, nemzetünk összetartozását
segíti, szolgálja.

Isten éltesse sokáig születésnapja alkalmából!
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