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Nemzeti Fórum Szemle
Az élet ajándék címmel Kudlik
Júlia újságíró, televíziós mû-
sorvezetõ gazdagító írását ol-
vashatjuk a

MAGYAR KRÓNIKA
2019/10. számában. Ebbõl idé-
zünk: „Hiszek abban, hogy va-
lamennyien valamilyen elõre
meghatározott céllal, feladattal
érkezünk, amikor megszüle-
tünk erre a földre – ettõl kezdve
minden percben öregebbek le-
szünk –, olyan tálentumokkal,
hogy képesek legyünk tanulni,
továbbfejlõdni, hogy olyan
emberekké váljunk, amilyenek
lenni szeretnénk. Mindehhez
még kezdetben két ajándékot
kapunk: a választás lehetõségét
és a döntés szabadságát. Hogy
ezekkel élni tudjunk, nagyon-
nagyon sokat kell tanulnunk,
hiszen az embergyereknek
hosszú évekre, évtizedekre van
szüksége, hogy önállóan meg-
álljon a lábán. Ám attól a pilla-
nattól kezdve saját választása,
döntése és felelõssége, hogy
mikor merre indul, megtorpan,
megpihen, kitérõt tesz-e, mek-
kora léptekkel, milyen sebes-
séggel halad.

Itt jegyzem meg, hogy az
igazi tudás mögött személyes
erõfeszítés, személyes izgalom
kell hogy legyen. Amit az em-
ber saját fején átszûr, csak az
lesz kincs számára!”

A Belvárosi Nagyboldog-
asszony Fõplébánia

PESTI FÕTEMPLOM
címû lapja 2019. szeptemberi
számában úti beszámolót ol-
vashatunk: Zarándoklat Gö-
döllõre és Máriabesnyõre.
Az Elváltak és Egyedül Ma-
radtak Közössége többek kö-
zött ezt írja: „A Sziget ven-
déglõben fenséges ebédünk
volt. Milyen jó is az egyedül
maradtnak, hogy terített asz-
tallal várják, kész ebédet kap
és testvéries közösségben fo-
gyaszthatja el azt!

A Gödöllõi kastélyt dél-
után jártuk be, elõször az
épület nagysága, szépsége
kápráztatott el minket, majd
egy idõutazáson vettünk részt
a magyar történelemben. Ezt
követõen a gondosan ápolt
parkban sétálva beszélget-
tünk, értékeltünk és tervez-
gettünk.

Lubickolt a lelkünk! Aznap
ismét teljes értékûnek érezhet-
tük magunkat, minden értünk
és egymásért történt. Köszönet
és hála a Mennyeieken kívül a
földi szervezõknek ezért a za-
rándoklatért.”

K. R.

XIX. Lakiteleki Filmszemle
– az elõzsûri döntése –

A lakiteleki Népfõiskola Alapítvány, a Dunaversitas Egyesület és az NMI
Mûvelõdési Intézet Nonprofit Kft. az idei esztendõben Kósa Ferenc emlé-
kezetére hirdette meg a XIX. Lakiteleki Filmszemlét, melyre a hazai és ha-
táron túli alkotóktól 116 film érkezett. Az elõzsûri a beküldött alkotásokat
2019. október 15–16. között értékelte Lakiteleken, a Népfõiskolán, mely-
nek eredményeképpen 31 filmet javasoltak a szemle versenyprogramjába.

Az elõzsûri döntése alapján az alábbi filmek és alkotók, szereplõk
kaptak meghívást a programra: A Szabadság bolond körei (Rendezõ:
Dér András és Muhi Klára); A szõnyeg alá söpört negyed (r.: Szabó At-
tila); A Taplász (r.: Katona László); A Tejút (r.: Fazakas Szabolcs); A
varázslatos fa (r.: Cakó Péter); A völgy hangja (r.: Daczó Katalin, ope-
ratõr: Daczó Dénes, szereplõ: Antal Tibor); Ábrahám és fiai (r.: Dénes
Kornél, operatõr: Csizmazia András); Biztos, ami biztos (r.: Kancsó Pé-
ter); Címkék nélkül (r.: Peresztegi Hanna); Csík30 (r.: Kiss-Stefán Mó-
nika, szereplõ: Csík János); Csúnya Borka (r.: Horváth Mária); Egy ut-
cazenész karácsonya (szerkesztõ: Chilton Flóra és Tóth Bálint); Ellen-
ségbõl rokonok – Kunok és a Magyar Királyság kapcsolata az Ár-
pád-korban (r.: Balogh András); Ember nélkül nincs táj (r.: Zajti Gábor,
forgatókönyvíró: Buella Mónika); Érccel mért életek (r.: Kabók Erika,
operatõr: Ótos András); FreeMobility (r.: Somogyvári Rudolf, szerep-
lõ: Somogyvári Imre); Grindcabin (r.: Körtési András); Gyökérkeresõk
– ezredvégi emberkereskedelem (r.: Lukács Csaba, operatõr: Marossy
Géza); Jövõ szerdán (r: Molvay Norbert, operatõr: Simó Marcell); Ke-
rekesek (r.: Vargyasi Levente, Kinda István); Kilenc hónap háború (r.:
Csuja László); Lilly a hõs városi hajós (r.: Pál Balázs, operatõr: Keserü
Attila); Madarak, angyalok, sziklák (r.: Szigeti Szenner Szilárd); „Nem
szabad egyedül utazni.” (r.: Nagy Emese, operatõr: Bartók Csongor);
Összhang (operatõr: Tánczos Zsolt); Penovác Endre, a véletlen mûvé-
szete (r.: Miskolci Renátó, szerk.: Herczeg Zsolt); Sorsfordító idõk (r.:
Harcsa Béla); Szabadidõ (r.: Bíró Márk Dávid); Szeretünk itt élni (r.:
Gál Tamás, operatõr: Gáll Péter); Tekintetek (r.: Balogh E. Zoltán, Hal-
per János); Városépítõ Tirpákok (r.: Kéry Péter).

Az elõzsûri elnöke: Bakos Edit, az Art-Mozi Egyesület elnöke, az
NKA Filmmûvészet Kollégiumának vezetõje. Az elõzsûri tagjai:
Agócs Sándor költõ, szerkesztõ; Bartók Csaba szerkesztõ-rendezõ;
Biczó Miklós a Nemzeti Mûvelõdési Intézet rendezvényszervezõ köz-
pontjának vezetõje; Dippold Pál író, a Magyar Hírlap szerkesztõje;
Dulai Sándor a Szabad Föld újságírója, a gödöllõi Szent István Egyetem
tanára; Ékes Ilona az ERGO-Európai Regionális Szervezet elnöke;
Ékes József, volt országgyûlési képviselõ; Farkas György rendezõ, pro-
ducer; Ökrös Csaba a Petõfi Népe fõszerkesztõje; Tanos Miklós szer-
kesztõ-rendezõ; Tuba Mariann filmvágó, a Duna Médiaszolgáltató
Nonprofit Zrt. vezetõ szerkesztõje.

A XIX. Filmszemle döntõjét 2019. november 27–29. között rende-
zik meg a lakiteleki Népfõiskolán.

A R C K É P

Az Országgyûlés 2019. évi õszi ülés-
szak megnyitóján napirend elõtt szó-
lalt fel Orbán Viktor, Magyarország
miniszterelnöke. Beszédében össze-
foglalta az õszi önkormányzati vá-
lasztások eredményeit, és az Európai
Unióval folytatott tárgyalások hely-
zetét. Részletesen foglalkozott a kor-
mány családpolitikai intézkedései-
nek az eredményeivel.

„Tájékoztatom a Tisztelt Házat,
hogy a családvédelmi akcióterv len-
dületet vett, amelybe több mint 65
ezren kapcsolódtak be eddig. 40 ez-
ren babaváró támogatást, 16 ezren a
nagycsaládosok autóvásárlási támo-
gatását és 9 ezren a három- és több-
gyermekes családok jelzáloghiteltar-
tozás-csökkentését kérték. 114 ezer
család vette igénybe a családok ott-
honteremtési kedvezményét. A júli-
usban indult „Falusi otthon” prog-
ramra 1500 igénylés érkezett. Ezek
így együtt 650 milliárd forint értékû
támogatást tesznek ki, amelyek meg
is érkeztek a magyar családokhoz. A
kérdés az, bírja-e mindezt a magyar
gazdaság. Azt jelenthetem a Tisztelt
Háznak, hogy a jelek szerint igen,

bírja. Az elsõ fél év gazdasági telje-
sítményét már látjuk. A magyar gaz-
daság 5,2 százalékkal nõtt. 2010-hez
képest a magyar gazdaság teljesítmé-
nye 30 százalékkal, ezen belül az ipa-
ri termelés 40 százalék felett növeke-
dett, úgy, hogy közben átálltunk a
munkaalapú gazdasági rendszerre, és
a munkanélküliség 3,4 százalékra
csökkent a 2010-es 12 százalékról.
Tájékoztatom a Tisztelt Házat, hogy
az év elsõ hét hónapjában az átlagke-
resetek 10,6 százalékkal nõttek, és a
minimálbér-emelkedés mértéke a
negyedik legnagyobb az Unióban.
Tájékoztatom önöket, hogy komoly
változások történtek az államadós-
ság területén: a 2010-es 83,5 százalé-
kos szintrõl 68 százalékra csökken-
tettük azt. Legalább ilyen fontos,
hogy 2010-ben a külföldiek kezén lé-
võ hitel, illetve hitelünk 50 százalé-
kot tett ki, ezt ma már 20 százalék alá
szorítottuk, vagyis az állami hitelek
kamatait nem a külföldieknek, ha-
nem a magyar embereknek fizetjük.
Innen is biztatok mindenkit, hogy vá-
sároljanak magyar állampapírt.”

Fekete Gyula

O R S Z Á G G Y Û L É S

Tisztelettel meghívjuk Önt, családtagjait és ismerõseit
a Nemzeti Fórum Kölcsey Köre
konferencia-sorozata 60. rendezvényére.

Sára Sándor Emlékest
2019. november 20-án, szerdán 18.00 órakor

a Polgárok Házában (Bp. VIII. ker., Visi Imre u. 6.)
Bevezetõt mond: Horváth Béla, a Kölcsey Kör vezetõje

Köszöntõt mond és a beszélgetést vezeti:
Lezsák Sándor, az Országgyûlés alelnöke, a Nemzeti Fórum elnöke
Emlékidézõk: Bíró Zoltán a Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és

Archívum fõigazgatója; Buglya Sándor Balázs Béla-díjas filmrendezõ, pro-
ducer; Balogh László a Közszolgálati Közalapítvány kuratóriumának elnö-
ke; Dobos Menyhérta Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgató-
ja; Kovács Géza a Feldobott kõ Alapítvány elnöke, a Magyar Rádió Mûvé-
szeti Együtteseinek vezetõje; Lugossy László filmrendezõ, a Magyar Mûvé-
szeti Akadémia rendes tagja.

Közremûködik: Maczkó Mária eMeRTon-, Magyar Örökség-, és Prima
Primissima-díjas népdalénekes, és Cserhalmi György Kossuth- és Balázs
Béla-díjas színmûvész, a Nemzet Színésze.

***
A Nemzeti Fórum részvétele az önkormányzati választásokon
Magyarország 2019. október 13-án megyei és helyi önkormányzati képvise-
lõket, valamint polgármestereket választott. A Fidesz-KDNP szövetségese-
ként a Nemzeti Fórum is több helyen eredményesen indult polgármesteri, he-
lyi és megyei önkormányzati képviselõi helyekért.

A Nemzeti Fórum színeiben összesen 12 polgármester, 45 helyi önkor-
mányzati képviselõ, 6 megyei közgyûlési tag és 2 megyei közgyûlési elnök
nyert mandátumot.

K Ö N Y V A J Á N L Ó

Medvigy Endre:

A kommunizmus idején betiltott írókról
„– Miért kezdte el kutatni a kommunizmus idején be-
tiltott írókat?

– Nem szándékoztam ezeket az írókat minden-
áron felkarolni, csak nem akartam mellõzni õket,
hogy legyen teljes az irodalmi kép. De a munkám el-
leni támadások erõsítettek meg abban, hogy mindez
értékeket hordoz. A kommunista kultúrpolitika szin-
te minden népi-nemzeti íróval különbözõ módon
bánt el: volt, akiket ellehetetlenítettek és soha nem
publikálhattak többé, volt, akiket mindenben hátrál-
tattak, az emigránsok pedig értelemszerûen tiltólis-

tára kerültek. Nyirõ József könyveibõl egyet sem tettek a fasiszta, szovjetelle-
nes mûvek listájára, csak a háborús hetilapját, a Magyar Erõt tiltották be. Vi-
szont az ötvenes években elkészítették az elavult könyvek listáját – amit a
könyvtárosoknak szántak, belsõ terjesztésre –, arra már kerültek fel
Nyirõ-kötetek, Erdélyi József számos kötetét pedig már 1945-ben indexre tet-
ték. Kádár Lajos írót is elhallgatták, õ a nép szegényparaszti rétegébõl szár-
mazott, Móricz Zsigmond és Zilahy Lajos felfedezettje volt. Többé nem pub-
likálhatott, a Kolomp szól a ködbõl… kivételével azóta sem adták ki újra a
mûveit. Pedig tehetséges író volt, legfontosabb munkája az 1934-es A doni
halálbánya címû világháborús naplója, amely egyedülálló módon, szegény-
paraszti szemszögbõl láttatja az eseményeket.”

(Részlet a Medvigy Endrével készített interjúból, amely Jobb, ha az értékekre
figyelünk – nem illik a kényesebb költeményeket mellõzni, mert az elhagyás iroda-
lomhamisítás – címmel jelent meg és a www.magyaridok.hu oldalon olvasható.)

MEDVIGY ENDRE irodalomkutató, szerkesztõ. Budapesten, 1948. no-
vember 18-án született. Nõs, három gyermek édesapja. Az ELTE Jogi Karán
1977-ben szerezte meg diplomáját, rektori engedéllyel írt disszertációja témá-
ja: A két háború közötti erdélyi magyar irodalom szellemi áramlatai és az
1937-es Vásárhelyi Találkozó. Az Egyetemi Színpad irodalmi szerkesztõje
(1973–1991). Antikváriumi eladó (1978–79). Könyvesként ismerkedett meg a
hazalátogató Püski Sándorral, valamint Bedõ Györggyel. A Forrás Kör vezetõ-
je (1981–91). A Ráday Gyûjtemény tudományos munkatársa (1984–90).
1986-tól a Magyar Írószövetség tagja. Az 1988. június 27-én, a Hõsök terére
meghirdetett erdélyi tüntetés egyik szervezõje. A Veres Péter Társaság titkára
(1988–89). A Püski Kiadó külsõ szerkesztõje (1989–2009). A Magyar Élet fo-
lyóirat fõszerkesztõje (1993). Az MDF Akadémia vezetõje (1990–94). A Szent
László Akadémia dékánja (1995–99), majd az MVSZ Szent László Akadémia
elnöke (2000–2011). 1997-tõl a Kairosz Kiadó külsõ szerkesztõje, a Nyirõ Jó-
zsef-életmûsorozat gondozója. A Budapesti Ruszin Kisebbségi Önkormányzat
alelnöke (1999–2002). A Bocskai István Szabadegyetem elõadója (1999-tõl a
megszûnéséig). A Magyarok Háza mûvészeti igazgatója (2001–2011). A Kár-
pát-medencei Irodalmi Társaságok Szövetsége elnöke (1997–2012). A nyolc-
vanas évek elejétõl kutatja az irodalmat. 1981-tõl számos mûve jelent meg:
publikációk, forrásközlések, antológiák, valamint kutatásainak eredményei 42
kötetben, melyeket szerkesztett és értelmezõ elõ vagy utószóval látott el. Díjai,
elismerései: clevelandi József Attila-díj (1988); Márton Áron Emlékérem
(1988); Obersovszky Gyula-díj (2012); Teleki Pál Érdemérem (2014).

(Forrás: wikipedia.hu)
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K Ö S Z Ö N T Õ

Szeretettel köszöntjük Lezsák Sándor, József Attila-díjas
írót, költõt, az Országgyûlés alelnökét, a Nemzeti Fórum el-
nökét, aki munkásságával, életével nemzetünk összetarto-
zását segíti, szolgálja.

Isten éltesse sokáig 70. születésnapja alkalmából!


