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Nemzeti Fórum Szemle
Katolikus fiatalok a minden-
napokban címmel Bede Réká-
val olvashatunk interjút az er-
délyi keresztény családok lap-
jában, a

KRISZTUS VILÁGA
címû folyóirat ez évi 11. szá-
mában. A nehéz helyzetekrõl a
21 éves óvónõ így vall: „…pont
a nehézségek tudnak rendkívül
áldásosak lenni, mert általuk
valahogy még inkább nyitott
vagyok arra, hogy meghalljam
a Jóisten hangját és kövessem
azt. Nyilván ez sem mindig
egyszerû, de alapjáraton úgy
gondolom, kellenek ezek a ne-
hézperiódusok, mert csak tanu-
lunk, formálódunk általuk. És
persze amikor felállok arról a
bizonyos padlóról, hálásan és
vidáman nézek vissza, hogy ez
nem is volt olyan nagy dolog, és
indulhatok tovább az utamon.”

150 éves a Gyimesbükki Ró-
zsafüzér Társulat – olvassuk a

HIT HÍRVIVÕ
VI. évfolyam 2. számában. A
Gyimesközéploki Szent Mária
Magdolna római katolikus plé-
bánia értesítõjébõl idézzük: „Az
élõ rózsafüzér olyan imaegye-
sület, melynek tagjai, azaz 20
egyén (rózsa) alkot egy koszo-
rút és maguk között sorsolással
cserélik ki a rózsafüzér titkait és
minden tag a neki juttatott egy
szent titok felett elmélkedve,
naponta 1 Miatyánkot, 10 Üd-
vözlégyet és 1 Dicsõséget, vagyis
egy tizedet imádkozik a megál-
dott olvasón.

Célja: a Boldogságos Szûz
Mária tisztelete és szeretete. Ezt
azzal érik el a tagok, hogy a ró-
zsafüzér titkai felett elmélked-
nek, és így mind jobban beha-
tolnak az Úr Jézus és a Boldog-
ságos Szûz Mária életébe, és ez-
zel önmaguk is követik Krisztus
Urunk és a Szeplõtelen Anyja
példáját, és másokat is életük
példájával rávezetnek erre, mi
az igazi jó keresztény élet.”

K. R.
***

KÖSZÖNET
Köszönjük mindazon plébá-
niáknak, önkormányzatok-
nak, alapítványoknak, egye-
sületeknek, akik címünkre el-
küldik a helyi újságot, hírle-
velet. Ezeket továbbítjuk a
lakiteleki Népfõiskolára és
adjuk tovább a Kárpát-me-
dence minden részérõl érkezõ
vendégeinknek. Remittendát
is szívesen fogadunk. Cím:
Lezsák Sándor a Magyar Or-
szággyûlés alelnöke 1055 Bu-
dapest, Kossuth tér 1–3.

A „Most mutasd meg!” pályázat eredménye
A Lakiteleki Népfõiskola „Most mutasd meg!” – helyi értékek mobilon
– címmel pályázatot hirdetett a Kárpát-medencében élõ 18 év alatti, a
filmezés mûfaja iránt érdeklõdõ fiataloknak, a környezetükben lévõ he-
lyi érték bemutatására, egy általuk mobiltelefonon készített rövidfilm
segítségével. A felhívásra 23 pályamû érkezett.

A zsûri döntése alapján: I. helyezett - Peresztegi Hanna: „Sissi és én; II.
helyezett - Selmeczi Sebestyén: „A mi kis tavunk”; III. helyezett - Palánki
Dávid Attila: „Nagyapáink emlékeinek gyûjteménye” címû alkotása nyer-
te. A zsûri a további alkotásokat részesítette különdíjban: Cserna Gréta:
Ráckeresztúr nevezetességei; Csesztregi Eleonóra: Keresztúri hõsök; Pa-
lánki Áron: Régi mesterségek õrzõje, Feri bácsi; Szünstein Viktor:
Wohlmuth Ferenc élete; Tóth Bendegúz: A tázlári Beniczky kastély; Tóth
Rubina: A tázlári „barack”; Vincze Beatrix: A tázlári bognármûhely.

A zsûri tagjai: Buglya Sándor Balázs Béla-díjas filmrendezõ, operatõr,
egyetemi tanár; Kárpáti Árpád közmûvelõdési és ifjúsági szakértõ, a hazai
egyházi és nemzetiségi ügyek igazgatója, Bethlen Gábor Alapkezelõ Zrt.;
Belicza András, a Népfõiskola munkatársa, szerkesztõ-operatõr.

***

A karikatúra pályázat eredménye
A Lakitelek Népfõiskola Karikatúra pályázatot hirdetett a Kárpát-me-
dencében élõ 14 és 35 év közötti fiatal mûvészeknek, rajzolóknak. Pá-
lyázni három kategóriában lehetett: No signal – Mi lenne a kütyük nél-
kül?, valamint Portré és Közéleti komédia, amely témakörökre 151 al-
kotás érkezett. A zsûri az alábbi döntést hozta: NO SIGNAL - MI LEN-
NE A KÜTYÜK NÉLKÜL? – I. helyezett: Herkli Mátyás Barnabás; II.
helyezett: Krencz Ábel; III. helyezett: Kecskés Liliána. Különdíjasok:
Bak Zsolt; Cser Tímea; Fömötör Flóra; Kabók Levente; Kiss Szabina;
Selymes Andrea; Szabó Blanka; Takács Donáta Dóra; Tóth Csaba; Vá-
mosi Virág. PORTRÉ – I. helyezett: Takács Krisztián; II. helyezett:
Lukács Hajnalka; III. helyezett: Mertain Norbert. Különdíjasok:
Czombos Gergely László; Csontos Lili; Fehér Sára; Fekete Márk;
Forrai Fruzsina Babett; Horváth Erik; Király Izabella; Lengyel Nóra
Emese; Nagy Tünde; Rumbold Luca Beatrix. KÖZÉLETI KOMÉDIA
– I. helyezett: Horváth Erik; II. helyezett: Bak Zsolt; III. helyezett:
Nagy Benjamin. Különdíjasok: Aigner Petra Ildikó; Fehér Márton;
Herkli Mátyás Barnabás; Molnár Judit; Palotás Péter.

A zsûri tagjai: Csikós György karikatúra mûvész, grafikus;
Dluhopolszky László karikatúra mûvész, a hajdani Ludas Matyi fõszer-
kesztõje; Urszinyi Fehér Csaba író, az Antinetpresszáns fõszerkesztõje.

A R C K É P

Az advent idõszakában ma is általá-
nosan gyakorolt népszokások egyike
a Luca-napi búzacsíráztatás. Luca
napján kezdtek csíráztatni a kemen-
ce közelében, – ma a kályha, vagy fû-
tõtest mellett – amelyek karácsony
közeledtével kizöldültek. Az ered-
ménybõl próbálták a következõ év
termését megjósolni.

A Kárpát-medence adottságai ked-
vezõek a mezõgazdasági termelés szá-
mára, de történelmünkben, rossz termé-
sû években, bizony még a karácsonyi
asztalra is kevés kenyér jutott. Az
aszály miatt 1719-ben Erdélyben,
1797-ben a Tisza mentén, 1817-ben or-
szágosan, 1863-ban mindkét Kunság-
ban már õsztõl éhezett a lakosság a
rossz termés miatt. Ha az ország jobban
kihasználná az országot átszelõ nagy
folyók által felkínált öntözési lehetõsé-
geket, nem kellene tartanunk egy gyen-
gébb termés kedvezõtlen gazdasági és
társadalmi következményeitõl.

Az Országgyûlésben „Az öntözé-
ses gazdálkodásról” szóló törvényja-
vaslat általános vitájában felszólalt
Font Sándor, a Fidesz-Polgári Szö-
vetség országgyûlési képviselõje,
egyben a Nemzeti Fórumos képvise-
lõcsoport tagja, és az Országgyûlés
Mezõgazdasági bizottságának az el-
nöke: „Magyarország nem használja
ki azt az adottságát, amit egy vízfo-
gadó ország kihasználhatna, ez az
öntözésben rejlõ adottság. Igenis, a

magyar mezõgazdaság további nö-
vekedési potenciálját elõsegítheti,
hogy semmi mást nem teszünk, csak
azt a rendelkezésünkre álló 200 ezer
hektár területet, amelyet elméletileg
tudnánk öntözni, de manapság csak
100 ezer hektárt öntözünk, visszahó-
dítanánk, és újra használnánk és ön-
tözhetnénk. Netán nagyobb léptékû,
merész gondolat, de akkor ezt a terü-
letet még úgy is megduplázhatnánk,
közel 400 ezer hektárra mehetnénk,
hogy ezzel nem veszélyeztetünk
semmilyen, a jövõ generációra nézve
káros vízbázismérséklést, netán víz-
fogyást. Ez egyszerûen a Kárpát-me-
dencei adottságainkból következik.”

A parlamenti vitában több ellenzé-
ki képviselõ azt vélelmezte, hogy az
öntözéses gazdálkodás növeli a klí-
mavészhelyzetet, és rontja a talaj álla-
gát – azaz nem szabadna tetézni a ter-
mészet elleni környezetvédelmi bû-
nöket az öntözés kiterjesztésével.
Font Sándor a vitában elutasította azt
a véleményt, mely szerint „az embe-
rek által való vízfogyasztáson kívül
minden más vízfogyasztás gyakorla-
tilag pazarlás.” Felhívta arra a figyel-
met, hogy az öntözés révén keletkezõ
nagyobb zöldfelület egyértelmûen ja-
vítja a Föld klímaháztartását, hiszen
az életlehetõséget kapott növények
nagy része a levegõbõl kivont
szén-dioxid révén keletkezik.

Fekete Gyula

O R S Z Á G G Y Û L É S

Orbán Viktor – Lezsák Sándor kitüntetésének átadásakor
„Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Elnök Úr! Vannak emberek, akik számta-
lan területen tudnak egyszerre maradandó életmûvet alkotni. Lezsák Sándor kö-
zéjük tartozik. Ugyanakkor azt is jól látjuk, hogy ragyogó közéleti pályafutása és
jelentõs irodalmi életmûve mellett is megmaradt annak, aki mindig is volt: õ a
magyar nemzet és kultúra szószólója és nagy mindenese. Álmélkodva nézzük,
ahogy még most is a három évtizeddel ezelõtti lendülettel és határozottsággal
dolgozik, s tölti be többek között – immár sokadszor – az országgyûlés alelnöki
tisztét, irányítja a magyar népfõiskolai mozgalmat, és viszi tovább a Mindszenty
Társaság ügyeit. Sokan tartják õt a magyar politika rejtélyes alakjának, kifür-
készhetetlen háttéremberének, kiismerhetetlen szervezõjének, pedig a dolog
egyszerûbb, mint ahogy a politikai rejtvényfejtõk, modern kremlinológusok gon-
dolják. Minden döntés, mozdulat, kezdeményezés mögött egyetlen dolog mun-
kál. Lezsák Sándor azon dolgozik, hogy visszaadja a magyarság önbecsülését az
egész Kárpát-medencében. Az õ magyar Bibliájában az van írva, hogy nemzeti
önbecsülés nélkül nincs magyar jövõ. Az egész nemzet önbecsülése pedig az
egyes emberek önbecsülésébõl adódik össze. Ebbõl pedig adódik az egyszerû
következtetés, hogy a mi dolgunk annyi, hogy a magyarok következõ nemzedé-
keiben is elültessük az érzést, hogy magyarnak lenni a legnagyszerûbb dolog,
ami történhet az emberrel. Olyan szerelem ez, amely élete végéig elkíséri az em-
bert, felfoghatatlan magasságokba dobhatja, és beláthatatlan mélységekbe ránt-
hatja. Aki magyar, az a szerencse fia, mert élete sohasem válhat üressé vagy ér-
dektelenné. Nem fenyegeti a lét elviselhetetlen könnyûsége, se a hiábavalóság ér-
zése, és így a létezés értelme felõli kétely is messze elkerüli. Köszönjük, hogy Ön
évtizedek óta hírnöke és szószólója ennek a szerelemnek.

Tisztelt Alelnök Úr! Kérjük, fogadja el az egész magyar nemzet hálájának
jeléül ezt a kitüntetést. Isten éltesse Önt a hetvenedik születésnapján, és tartsa
meg közöttünk sokáig jó erõben és egészségben!”

Orbán Viktor
(Részlet Orbán Viktor miniszterelnök úr laudációjából, amely elhangzott

a Karmelita kolostorban, 2019. október 31-én, Lezsák Sándor kitüntetésének
– a Magyar Érdemrend nagykeresztje polgári tagozat – átadásakor.)

K Ö N Y V A J Á N L Ó

Dallos Gyula:

A Kincsem Nemzeti Lovas Programról
„A Kincsem Nemzeti Lovas Program keretében megva-
lósult szilvásváradi beruházás világszínvonalú, sportoló-
ként beutaztam a világot, de a Lipicai Lovasközponthoz
hasonló épített létesítményt, amely ráadásul olyan csodá-
latos természeti környezetben található, mint a Szalaj-
ka-völgy, sehol sem láttam. Ugyanúgy eláll az ember lé-
legzete a látványától, mint amikor a Hõsök terén zajló
Nemzeti vágtát egy felülrõl készített fotón megnézi. Az
infrastrukturális fejlesztések részeként megvalósult a
Nemzeti Lovarda teljes felújítása, amely lehetõvé teszi,
hogy egy világváros közepén világversenyeket rendez-

zünk, és fontos lépés volt a lakiteleki Hungarikum Ligetben felépített fedett lo-
varda is. A beruházások a jövõben is folytatódnak, mert hittel vallom, hogy isko-
lákat, templomokat és sportlétesítményeket kell építeni azért, hogy a magyar em-
berek lelke, tudata és a testi ereje megmaradjon. (…)

Koncepciónk alapja, hogy a vidék tornaterme legyen a lovarda, amelyben
a gyerekeket a ló segítségével az életre tudjuk nevelni, mert ez a program leg-
fontosabb üzenete. Szeretnénk, ha minél szélesebb körben meg tudnánk is-
mertetni ezt a csodálatos kultúrát, amelynek ápolása, támogatása nem öncélú,
hiszen a vidék népességmegtartó erejét is növeli. Aki fiatalon megszereti a
természetközeli életmódot, az késõbb sem akar és tud elszakadni tõle, a
lovaskultúrával megismerkedõ gyermekek a jövõ potenciális agrárszakembe-
rei, állatorvosai vagy lovassportolói lesznek. Meggyõzõdésem, hogy a gyere-
kek felé kell nyitni, õk adják majd a bázist a program többi kiemelt feladatá-
nak megvalósításához, miként abban is biztos vagyok, hogy az iskolai okta-
tásba való integrálás robbanásszerû változást idéz elõ a lovaságazatban.”

(Részlet, A jóisten kegyeltje, akit a ló egy életre megbabonázott címû cikkbõl,
amely teljes terjedelmében megtalálható a www.nemzetisport.hu internetes oldalon.)

DALLOS GYULA miniszteri biztos, iskolateremtõ mesteredzõ, Örökös Ma-
gyar Bajnok, egyetemi lovas tanár. Szombathely-Kámon, 1950. április 11-én szü-
letett. Nõs, felesége: Szabó Beáta mérnök, többszörös válogatott díjlovagló, leá-
nyuk: Dallos Zsófia válogatott díjlovas versenyzõ. Tanulmányok: Testnevelési
Egyetem segédedzõi, edzõi, szakedzõi szak. Diplomamunka: „Az idomító lovag-
lás idegélettani hatása”, amely a mai napig egyedülálló tanulmány a TF könyvtá-
rában. Sportmúlt: díjugratás (1962–1974); military (1969–1974); díjlovaglás
(1967-); díjlovagló szakág szövetségi kapitánya (1983–1998). Eredmé-
nyek:1967-ben nyerte elsõ országos-, 1969-ben elsõ magyar bajnokságát.
1979–2003 között folyamatosan 24-szer nyerte a Magyar Díjlovagló Bajnokságot
Bordal, Highlife majd Aktion nevû lovaival. Európa Bajnokság egyéni 7. helyezés
(1991). A Díjlovagló Európa Bajnokságon õ szerezte a magyar lovassport elsõ
bronzérmét (1993). Világ Bajnokság egyéni 7. helyezés (1994). Sportpályafutása
meghatározó tényezõje Aktion nevû lova, akivel kivételes és egyedülálló sikereket
ért el 1990-tõl 13 éven át folyamatosan a világ élvonalában versenyezett, 11-szer
nyert Világ Kupa fordulót, 6-szor került be a Világ Kupa döntõbe és ért el 5–10 he-
lyezést. Több mint 150 nemzetközi gyõzelmet szerezett Nagy Díj szintû versenye-
ken. Több tanulmány és szakcikk szerzõje. Számos kitüntetés és cím birtokosa.
2019. márciusától a Kincsem Nemzeti Lovas Program miniszteri biztosa.

Elérhetetlen Föld 50
Gyõri László, Kiss Benedek, Konczek József, Kovács István, Mezey Katalin,

Oláh János, Péntek Imre, Rózsa Endre, Utassy József versei

A könyv ára: 3900 Ft
(B/5, 400 oldal, ragasztókötött, ISBN 978 615 5862 43 4)

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

6065 Lakitelek, Felsõalpár 3.
antologia@nepfolakitelek.hu, 06/76/549–045

K Ö S Z Ö N T Õ

Szeretettel köszöntjük Buglya Sándor, Balázs Béla-díjas
filmrendezõ, producert, aki munkásságával, életével nem-
zetünk összetartozását segíti, szolgálja.

Isten éltesse sokáig születésnapja alkalmából!


