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O R S Z Á G G Y Û L É S
Õsszel, az iskolai tanítás megkezdése
idején felvetõdik, hogy megfelelõ-e az
iskolák ellátása, jó gazda-e a fenntartójuk. Az ellenzéki pártok oldaláról – talán az idei önkormányzati választások
közeledése miatt is – gyakran elhangzik az a követelés, hogy „kapják vissza
az önkormányzatok az iskolákat”.
Kissé fals ez az igény, mivel a rendszerváltást követõen olyan iskolaszékek irányították az iskolákat, amelyekben egyharmad-egyharmad arányban
vettek részt a szülõk, a pedagógusok és
a fenntartó – általában az önkormányzatok – képviselõi. A szocialista-szabaddemokrata kormányok alatt a szülõk és a pedagógusok képviselõit kiszorították az iskolák irányításából, azaz nem demokratikus módon lettek az
önkormányzatok kizárólagos gazdák.
Ennek a kontrollálatlan helyi hatalomnak hamar megmutatkoztak a
hátrányai: lepusztultak az iskolák, az
önkormányzat által kinevezett igazgatók gyakran politikai, vagy családi
szálakon kötõdtek a helyi polgármesterhez, és olykor csak néhány he-

lyi képviselõ indítványától függött
az, hogy bezárják-e az iskolát. Sok
kistelepülés ugyanis eladósodott is kolája fenntartása miatt. Dr. Tilki
Attila, a Fidesz-Polgári Szövetség
országgyûlési képviselõje és egyben
a Nemzeti Fórumos képviselõcso port tagja júniusban felszólalt, a
2020-ra szóló központi költségvetés
országgyûlési vitájában: „Az én vá lasztókörzetemben 88 település van,
és a 88-ból 78 el volt adósodva, mert
egyszerûen a helyi iparûzésiadó-be vétele nulla forint volt, és nem tudta
a helyi bevételbõl fedezni azt a peda gógusbér-kiegészítésre szükséges
összeget, ami kellett ahhoz, hogy egy
pedagógus normális fizetést kapjon.”
Az eladósodás okozta iskolabezárási hullámot állította le 2010 után
Orbán Viktor kormányzása a közok tatás állami kézbe vétele révén. Az
állam magára vállalta a települések
adósságát, és nyolc év alatt mintegy
ezer új iskolát újra megnyitottak,
vagy újjáépítettek.”
Fekete Gyula

„Attila az elsõ szabad választáson gyõztes MDF szürke eminenciása volt. Az
elnökségben a szervezésért, a kampányért én voltam a felelõs, de Attila megkérdezése nélkül, soha nem vittem döntésre javaslatot az Elnökség elé.
Az 1990. évi elsõ szabad választás elõtt nem engedhettük meg, hogy az MDF
székház homlokzatán, közel három emelet magasan egy embernél is nagyobb
vörös csillag éktelenkedjen. Attila vállalta el egy szintén búvár ismerõsével
együtt a nagyméretû vörös csillag lehozatalát. A búvárok ugyanis gyakran dolgoznak vízzel elárasztott barlangokban, ahol ismerniük kell a kötéltechnikát és a
hegymászó-technikát. Így, alpinista módszerekkel, kötél-technika segítségével
hozták le a magasból a földre, ejtés nélkül a pártállam szimbólumát. (…)
Meg kell emlékeznünk Attilának egy nem politikai, de történelmet szolgá ló tettérõl: az elsõ világháború idején torpedó találatok miatt elsüllyedt Szent
István csatahajó megkeresésérõl és megtalálásáról. Attila tagja volt annak a
tízfõs búvár-expedíciónak, amelyik régi iratok, visszaemlékezések alapján
próbálta feltárni az Adriai-tengeren elsüllyedt csatahajót. 1994 õszén, a viharos tengeren sok-sok merülést végrehajtva találták meg az iszapsírba süllyedt,
152 méter hosszú Szent István csatahajót. Azóta már számos tudományos kutatóút kereste fel az általuk feltárt helyszínt. (…)
Kedves Attila, itt és most a rendszerváltoztató életutadat úgy tudom össze gezni, hogy a belégek rendben vannak, a nyugták, a számlák lebélyegezve,
aláírva. A Te munkád gyümölcse is, hogy 2011 óta az új alkotmányunk, Alaptörvényünk kétharmados felhatalmazásával valósíthatjuk meg több mint három évtizedes nemzeti álmainkat.
Isten Véled, kedves Attila! Isten velünk, gyászoló barátaim!”
(Részlet Lezsák Sándor az Országgyûlés alelnöke, a Nemzeti Fórum elnö ke beszédébõl, amely elhangzott a Farkasréti temetõben, 2019. szeptember
16-án, Kollár K. Attila urnakoporsója elõtt. A gyászbeszéd teljes terjedelmében megtalálható a www.nemzetiforum.hu oldalon.)

ARCKÉP
DR. GREZSA ISTVÁN:

A lakiteleki sátorról és a vásárhelyi MDF-rõl

Átadták a Hungarikum Liget
fedett Lovardáját

Kiss-Rigó László szeged-csanádi megyéspüspök és Bagi Ferenc lakiteleki plébános fölszentelte, Kókai Géza lakiteleki református lelkipásztor megáldotta a Népfõiskola új épületét.
Lakiteleken, a Hungarikum
Ligetben (lánykori nevén: a Népfõiskolán) felépült fedett lovarda ünnepélyes megnyitójára – hazánk neves lovas szakembereinek, szaktekintélyeinek jelenlétében – szeptember 28-án került sor, ahol avatóbeszédet
mondott Lezsák Sándor, az Országgyûlés alelnöke, a Népfõiskola Alapítvány kuratóriumának elnöke.
Lezsák Sándor reményét fejezte ki, hogy a Hungarikum Liget Lovar dájának helye lesz a magyar lovaskultúrában, hiszen alkalmas lesz iskolai lovasoktatásra, az Országos Polgárõr Szövetség Lovas Tagozat számára tanfolyamok, képzések, bemutatók helyszínének, valamint
lovasterápiára, lovas gyógyításra is. Mindezekkel a térség egyik lovas
központja lehet majd Lakitelek – tette hozzá az országgyûlési képviselõ.
A Kincsem Nemzeti Lovas Program – mely a hazai lovas élet jövõ beli irányait tartalmazza – megvalósítását továbbra is szorgalmazni
kell. A program szellemében támogatni kell, hogy minél több helyen
elindulhasson fedett lovardák építése, és terjedjen az iskolai lovas oktatás tanrendbe illesztése is. Mindez a programot megálmodó hazai
lovasvilág vezetõi, valamint közéleti személyiségek feladata és felelõssége – zárta gondolatait Lezsák Sándor.
Kiss-Rigó László megyéspüspök beszélt arról, hogy a Népfõiskola
szellemisége az egész embert szolgálja mind testi, szellemi, lelki, érzelmi, történeti és közösségi vonatkozásban. A Lovarda átadásával egy
új, komoly állomásához érkezett a lakiteleki Népfõiskola fejlesztése,
és képzõ tevékenysége.
A Lovardában az ünnepélyes megnyitó részeként közel ötszázan
nézhették végig a többi között Kassai Lajos lovasíjász, a Népfõiskola
kurátora lovasbemutatóját is.
Az új fedett Lovarda tervezõje Rácz Tamás, kivitelezõje a szegedi
Ferroép Zrt. Mind a tervezõ, mind a kivitelezõ az 1987-es Lakiteleki
Sátor 1-1 darabját vehette át emlékül Lezsák Sándortól.
A Lovarda átadását követõen Nagy István agrárminiszter és Dallos
Gyula a Kincsem Nemzeti Lovas Program megújításáért és végrehajtásáért felelõs miniszteri biztos, valamint a lovasvilág vezetõi, képviselõi
részvételével, kerekasztal beszélgetést folytattak a magyar lovaságazat
jelenérõl és jövõjérõl a Népfõiskola Kölcsey házában.
Varga Zoltán

KÖNYVAJÁNLÓ
Kukorelli István:

KELL-E NEKÜNK NÉPSZAVAZÁS?

Elrendelt népszavazások Magyarországon 1989–2019
A könyv ára: 2500 Ft
(B/5, 256 oldal, RETÖRKI Könyvek 41.)
A könyv megrendelhetõ az Antológia Kiadó címén:
Antológia Kiadó és Nyomda Kft.
6065 Lakitelek, Felsõalpár 3.
antologia@nepfolakitelek.hu, 06/76/549–045

„Mit mutatott és mit tanított meg egy a közéleti pályával ismerkedõ huszonéves fiatalembernek a rendszerváltás?
…Édesapám részt vett az elsõ, 1987-es lakiteleki
gyûlésen, majd – miután már nem volt teljesen rendben az egészsége – 1988-ban megkért, orvos fiaként
kísérjem el a második találkozóra. Örömmel vállalkoztam erre, és magammal hívtam Kószó Péter barátomat is. Ott, a lakiteleki sátorban szembesültem
azzal, amit addig nem mertem elhinni: a résztvevõk
szavakban öntötték, amit legbelül éreztem.
Lakitelek egyfajta hiányt pótolt, és erõteljes felismeréssel járt a számomra: fiatal értelmiségiként most és azonnal tennem, cselekednem kell a hazámért!
Szeptember 3-án hazajöttünk Lakitelekrõl, és 4-étõl Kószó Péterrel, valamint
a bátyámmal együtt elkezdtük szervezni az MDF vásárhelyi szervezetét, amely
hivatalosan október 1-jén a szegedi egyetemen tartott nagyszabású demográfiai
fórum elsõ pontjaként alakult meg. A csoport Fehér Csaba festõmûvész lakásán
bontott zászlót, 21 tagja volt, javarészt helyi értelmiségiek. Ezt követõen három-négy éven keresztül, mint fiatal orvos a helyi és az országos MDF-vezetésben is az egyik legaktívabb és legkezdeményezõbb embernek számítottam. Tudtuk, történelmi idõszakot élünk... Az akkori MDF sikerét az biztosította, hogy a
vidéki értelmiségi bázisra szervezõdött, népi-nemzeti gyökerû alakulat a legkisebb falutól a nagyvárosokig mindenkit meg tudott szólítani.”
(Részlet Grezsa István: Sosem bántam meg, hogy vásárhelyi orvos lettem
címû Pintér M. Lajos által készített interjúból, amely teljes terjedelmében
megtalálható a www.promenad.hu internetes oldalon.)
DR. GREZSA ISTVÁN címzetes fõorvos, önkormányzati képviselõ, miniszteri biztos. 1962. augusztus 6-án született Hódmezõvásárhelyen. Nõs, három gyermek édesapja. Középiskolai tanulmányait a hódmezõvásárhelyi Bethlen Gábor Református Gimnáziumban végezte (1976-1980), majd a Szegedi
Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karán folytatta (1980-1986),
ahol általános orvosi diplomát szerezett. 1986-1991 között belgyógyász szakorvos jelölt a hódmezõvásárhelyi Erzsébet Szemkórházban. 1991-tõl háziorvos
saját vállalkozásában. 2015-tõl címzetes fõorvos. 1988. szeptember 3-án,
alapítótagként részt vett a II. Lakiteleki Találkozón, ahol szárnyat bontott a Magyar Demokrata Fórum. Az MDF elsõ országos választmányának tagja (19891990). Az MDF párttá alakulását követõen, 1990-1993 között az országos elnökség tagja. 1998-ban és 2000-ben az MDF tagjaként hódmezõvásárhelyi
képviselõi mandátumot szerez. 2002-ben és 2006-ban a Tiszta Lap Hódmezõvásárhelyért Polgári Egyesület támogatásával önkormányzati képviselõ.
2005-tõl az egyesület elnöke. 2006-2009 között az MDF Csongrád megyei elnöke. 2009-ben kilép az MDF-bõl, azóta nem tagja egy pártnak sem. 2010-tõl a
Fidesz-KDNP frakció tagjaként vesz részt az önkormányzati munkában. 2014.
augusztus 15-én Lázár János Miniszterelnökséget vezetõ miniszter a határon
átnyúló beruházások ellenõrzéséért felelõs miniszteri biztossá nevezte ki. 2018.
július 1-én Semjén Zsolt javaslatára kinevezését 2020. június 30-ig meghosszabbították, Szabolcs- Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja együttmûködésének fejlesztéséért és a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program koordinálásáért felelõs miniszteri biztossá nevezték ki. 2019. július 8-án bejelentette,
hogy önálló, független jelöltként indul a 2019-es önkormányzati választáson,
Hódmezõvásárhely polgármesteri tisztségéért.
(Forrás: wikipedia.hu)

KÖSZÖNTÕ
Szeretettel köszöntjük Halász Péter néprajzkutatót, aki
munkásságával, életével nemzetünk összetartozását segíti,
szolgálja.
Isten éltesse sokáig 80. születésnapja alkalmából!

2019. OKTÓBER 6.

Szemle
Folyamatosan gazdagító tartalmat, írásokat, gondolatokat közvetít immár három évtizede a Katolikus AsszonyokLányok Szövetségének lapja, az

ÚJ KALÁSZ
A 2019. évi 4. számából A sivatagi atyák bölcsességébõl idézünk: „Sok-sok rossz gondolat
kóvályog a fejemben – ismerte
el az egyik szerzetes az apátnak. Mire az apát csendesen ezt
mondta: Ha a szív megfagy,
felforrósodik az agy, és szövi a
maga hálóját.
Egy idõs atya ezt tanácsolta
szerzetestársainak: Csodáljátok azt, amit Isten megmutat, s
ne azt keressétek, amit elrejt
elõletek!
Szerinted testvér, mit kell
követni: a szívet, vagy az értelmet? – kérdezte egy öreg szerzetes. – A szívet. – De miért?
Egyszerû okból: a szív diktálja
a kötelességeket, az értelem
pedig kifogásokat talál, hogy
ne kelljen megtenni õket.
A gödöllõi Szentháromság
katolikus templom lelkipásztori levele, a

FÉNY ÉS FORRÁS
ez évi 4. száma részleteket
közöl Vukovári Panna: Hét köznapi plusz címû könyvé bõl: „Ma kiemelten figyelj
oda arra, hogy az otthon töltött idõben is áldás legyél.
Különösen az embertársaidra, szeretteidre fordított idõt
töltsd meg tartalommal, beszélgess velük is a mindennapi PLUSZ-ról! (…)
Válassz ki valakit, akinek
titkos jótevõje leszel ma! Kedveskedj egy csésze kávéval,
érdeklõdj a hogylétérõl, dicsérd meg a munkáját. Talán
arra vársz, hogy mások megszépítsék a mindennapjaid?
Jó, de elõbb szépítsd meg az
életüket te!”
K. R.
***

KÖSZÖNET
Köszönjük mindazon plébániáknak, önkormányzatoknak, alapítványoknak, egyesületeknek, akik címünkre elküldik a helyi újságot, hírlevelet. Ezeket továbbítjuk a
lakiteleki Népfõiskolára és
adjuk tovább a Kárpát-medence minden részérõl érkezõ
vendégeinknek. Remittendát
is szívesen fogadunk. Cím:
Lezsák Sándor a Magyar
Országgyûlés alelnöke 1055
Budapest, Kossuth tér 1–3.
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