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O R S Z Á G G Y Û L É S
2017 már a harmadik év, amikor nem
õsszel, hanem már májusban a Tisztelt Ház elé kerül a következõ évi
központi költségvetésrõl szóló törvényjavaslat. A májusi benyújtásnak
üzenetértéke van – igazolja mind a
külföldi befektetõknek, mind a belföldi piac szereplõinek és a lakosságnak, hogy a Kormány megfontoltan
tervezi meg elõre a kormányszervek
mûködtetését, és nem az év utolsó
hónapjaiban egyezkedik, és kapkod.
Font Sándor, a Fidesz–Magyar
Polgári Szövetség országgyûlési képviselõje, a Nemzeti Fórum Egyesület
tagja a 2018. évi központi költségvetés vitájában a mezõgazdasági elõirányzatok tárgykörében szólalt fel.
„2010-ben minõsítette a kormány
nemzetstratégiai ágazattá a mezõgazdaságot. Ezt az elvárást teljesíti a mezõgazdaság, mert erõsödött a vidék
népesség-megtartó képessége, javult
a mezõgazdaság versenyképessége,
és növekedett a jövedelemtermelõ képessége. A „Több munkahelyet a mezõgazdaságban!” célja teljesült, mert
az elmúlt idõszakban a mezõgazdasági foglalkoztatottak létszáma növekedett. 2010 óta két év kivételével a mezõgazdaság volt az egyik legstabilabb

részese a nemzeti jövedelem növekedésének.”
A javuló terméseredményekre
alapozva 2018-ban tovább bõvülnek
a mezõgazdasági szociális programok. Megnövekszik az „Igyál tejet!” egészségügyi iskolai program
kerete, és mintegy negyedével nõ az
iskolagyümölcs-program kerete,
amelyben az 1–6. osztályos tanulók
számára biztosítunk friss gyümölcsöt. „Nyugodtan mondhatom, hogy
a mezõgazdaságban általános, globális bajt nem érzékelünk. Egyes egyedi ágazatoknak piacvesztést jelent a
madárinfluenza, az orosz embargó, a
tavaszi fagy, az uniós tejkvóta felszabadítása, a jégverés – de összességében nincs gond.
A mezõgazdaság költségvetésre
is, ahogy az egész költségvetésünkre
igaz, hogy a 2018-as költségvetés a
munkából élõk költségvetése. A mezõgazdaság az a terület, ahol szó szerint a kézzel fogható munkából élnek
meg a gazdálkodók. Szeretnénk elérni, hogy minden gazdálkodó elõreléphessen. Úgy tûnik, hogy a költségvetés 2018-ra ezt a lehetõséget
minden gazdatársamnak megadja.”
Fekete Gyula

Az Értékfeltáró Kollégiumokról
A lakiteleki Népfõiskola a kezdetek óta, a kilencvenes évek elejétõl
szervezi a Kárpát-medencei magyar értékeket feltáró összejöveteleket,
kollégiumokat, konferenciákat.
A külhoni magyar értéktár bõvítését segíti a lakiteleki Népfõiskola
értékfeltáró programja, melyre a Miniszterelnökség, az Emberi Erõforrások Minisztériuma, a Pallas Athene Domus Concordiae Alapítvány, a
Bethlen Gábor Alapkezelõ Zrt., a Szerencsejáték Service Nonprofit Kft.,
a Földmûvelésügyi Minisztérium, a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit
Zrt. és a Hungarikum Bizottság támogatásával kerülhetett sor.
2014–2015-ben dr. Lábadi Károly vezetésével Drávaszög és Szlavónia
térségében 21 településen, míg 2015-ben Kárpátalján négy, a máramarosi,
beregi, ungi és ugocsai kollégiumok munkája során összesen 77 településen végeztek kutatómunkát egyetemisták, fõiskolások, valamint helyi értékfeltárók. A munka szakmai vezetõje Molnár Eleonóra volt.
2015 õszén és 2016 tavaszán került megrendezésre két délvidéki, a
Nyugat-Bácska és Zenta Kollégiumok. Az elõbbi térségben dr. Silling
István vezetésével a kutatók 16 település értékeit tárhatták fel. Zenta
község öt településén a kutatómunkát Fodor István vezette. Az említett
két délvidéki kutatással egy idõben, Erdélyben a Hegyköz, valamint a
Moldva Kollégium kezdte meg munkáját õsszel és fejezte be tavasszal.
Az elõbbi, 17 településen zajló munkát Dukrét Géza koordinálta, míg a
Moldva 36 települését Lászlófy Pál segítségével tárhatták fel a hallgatók
és oktatók. Az ötödik kollégium, mely ugyancsak ekkor végezte munkáját, a Muravidék 29 települését járta be dr. Göncz László irányításával.
2016 tavaszán az Õrvidék Kollégium kezdte meg munkáját 12 ausztriai településen dr. Gyurácz Ferenc vezetésével, nyáron pedig Felvidékre látogattak kutatók, akik a Garam mente 33 települését Dániel Erzsébet
irányításával ismerhették meg, valamint Komárom-Nagymegyer területén 25 falut és várost dolgozhattak fel Huszár László vezetésével az idén
megjelent kötetekben.
2016 õszén Erdélyben Torockó 17 településén dr. Keszeg Vilmos vezette a kutatómunkát, míg ugyanekkor a Gyimes magyarlakta részein 12
településen zajlott értékfeltárás, Halász Péter és Antal Tibor vezetésével. Az elõbbi kötet 2017 májusában jelent meg, míg a Gyimesben végzett munkából összeállított könyv várhatóan 2017 õszén lesz látható
nyomtatásban.
2017 tavaszán három, jelenlegi határainkon belüli kollégiumunk indult Kiskunság, Vasvár és Kisvárda térségében. Õsszel Erdélyben a
Gyergyó, Felvidék keleti negyedében és Borsod-Abaúj-Zemplén megye
idevonatkozó részén a Bodrogköz Kollégium kezdi meg munkáját.
Az eddigi terepmunkát számba véve elmondható, hogy a 15 befejezett kollégium összesen 300 település értékeit tárta fel a Kárpát-medencében. 22 egyetem és fõiskola részvételével, összesen közel ezer hallgatóval és oktatóval kerültünk kapcsolatba, akik több mint 14000 személyt
értek el közvetlenül a Kárpát-medencében.

KÖSZÖNTÕ
Szeretettel köszöntjük Szabó Imrefia Béla szobrászmûvészt, aki munkásságával, életével nemzetünk összetartozását segíti, szolgálja.
Isten éltesse sokáig 65. születésnapja alkalmából!

„Íme, befejezõdött a »Nemzeti Nagyvizit«, de mégis, sok olvasóban – éppen az
olvasott tanulmányok, beszélgetések hatására – hiányérzet alakult ki. A Nemzeti Nagyvizit után szükség lesz egy »Nemzetközi nagyvizit« elõadás-sorozatra, amelyikben Magyarországot akár tágabb európai környezetében, akár a világ történéseinek közepette elhelyezve lehetne elemezni, és emelkedõ vagy
süllyedõ állapotát és ennek okait feltárni? Manapság Magyarország gazdasági
és politikai helyzetét erõsen befolyásolják az Európai Unió hivatalainak a törekvései és az európai népek felszínes ismeretei, látszólagos vagy valós közömbössége az európai és keresztény hagyományok iránt. Kásler professzor errõl így vélekedik: »Látom, hogy szinte cserepekre törött szét a magyar, sõt, az
egész euro-atlanti világ. Szentül meg vagyok gyõzõdve arról, hogy ez részben
az ismerethiánynak, részben a dezinformáltságnak köszönhetõ. Az emberek jelentõs része nem ismeri az igazságot. Ebben kéne valahogy rendet tenni, akkor
sok minden helyre rázódna.« »Hitler és Lenin, hatalomra kerülvén, azonnal
vallásüldözésbe kezdett, és kitiltotta a közoktatásból a hit- és erkölcstant, kiüldözte az országból a tisztességesen gondolkodó tudósokat, mûvészeket. Elgondolkodtató, hogy ez a tendencia ma is él Európában.«
Nem csak él, de erõsödik. Ezért is érdemes elgondolkodni egy következõ
elõadás-sorozaton, amelyik »Nemzetközi Nagyvizit« címmel az összetartozásról, keresztény gyökereinkrõl és többek között a saját és más népek tankönyveirõl szorgalmazna ismereteket a hallgatóknak és az olvasóknak, hiánypótló cselekvést, szûkebb és tágabb nemzetközi környezetünkben. (...)”
(Részlet: Lezsák Sándor az Országgyûlés alelnökének beszédébõl, mely el hangzott, Prof. Dr. Kásler Miklós: Nemzeti Nagyvizit VI. címû könyvbemutatóján, Budapesten, a Magyarság Házában, 2017. június 14-én. A beszéd teljes terjedelmében megtalálható: www.nemzetiforum.hu)

ARCKÉP
KERÉNYI LAJOS:

Az Olti Vilmossal való találkozásáról
– Találkozott a kórházban Olti Vilmos hírhedt vérbíróval is, aki Mindszenty József hercegprímást épp úgy
elítélte, mint önt vagy rendtársát, Lénárd Ödönt, sokakat pedig halálra ítélt. Hogyan zajlott a találkozás?
– Nem ismertem meg, õ sem engem, ami nem is csoda hatvan év után. Odaléptem egy öreg bácsihoz, hogy
beszélgessünk – én nem kérdeztem soha, hogy ki akar
gyónni, Isten ments! Ha viszont beszélgetünk, a bánatát
legtöbb ember el tudja mondani. Colombo hadnagy az
eszményképem, aki csak úgy elbeszélget az emberekkel, majd az ajtóból még
visszanéz – és mindent tud. Odaléptem tehát a bácsihoz, megfogom a kezét,
és mondom, amit szoktam: Lajos atya vagyok, lelki orvos, Jézus üdvözli. Erre
kapkodva, hörögve kezdi venni a levegõt, és jelzi, hogy segítsek felülni, majd
felállni. Kimentünk a folyosóra, de nem tudtam, mit akar. Csak beszélt, beszélt, összefüggéstelenül, olyasmiket, hogy én nem így akartam… Egyszer
csak megkérdezi tõlem: mi a véleménye Olti Vilmosról? Hohó, mondom, a
vérbíróról? Elítélte Mindszentyt, halálra adott sok ártatlan embert, elítélt engem is. Erre rám támaszkodik, és azt mondja: ne mondja, hogy vérbíró, mert
én vagyok Olti Vilmos! Majdnem megnyílt alattam a föld.
– Ezek után talán bocsánatot is kért?
– Irgalomért kiáltozott. Engem a mesterem nem arra tanított, hogy bosszút
álljak, hát megadtam neki az irgalmat, föloldozást, mindent.
– De konkrétan, kért bocsánatot? Megbánta a bûneit?
– A jobb latortól sem kérte Jézus, hogy bánja meg a bûneit. Hanem azt
mondta: még ma velem leszel mennyei Atyám országában.
(Részlet, Kerényi Lajos: „Ma szinte kunszt elkárhozni” címû cikkbõl, mely megjelent a Heti Válasz 2017. július 13-i számában. Az interjút: László Dóra készítette.)
KERÉNYI LAJOS piarista szerzetes, pap. Rendi neve: A fogolykiváltó
Szûzanyáról nevezett Kerényi Lajos. 1927. június 1-jén született Szõnyben.
Életút: Gyermekéveit az almásfüzitõi családi fészekben töltötte. Középiskoláit
megszakítva 1944-ben a frontra, majd Oroszországba kerül mint hadifogoly. A
fogságból 1945 szeptemberében tért haza egy betegszállítmánnyal. 1946-ban
leérettségizett, majd belépett a piarista rendbe. 1952-ben szentelték pappá Vácon. Újmiséjét az almásfüzitõi iskolában mondta. Papi szolgálatát Budapesten
az alsó-krisztinavárosi templomban kezdte, majd a Városmajorba helyezték.
Lelkipásztori munkáját a továbbiakban Ásványrárón, Budapest-Kassai téren,
Szécsényben, Rimócon, Benczúrfalván, Csolnokon, Dunakilitin, Lábatlanban,
Nagymaroson, majd Angyalföldön végezte. 1976-tól Budapesten a Külsõ-Ferencvárosban a Szent Kereszt Plébánia káplánja, majd 1996-tól plébánosa. Helyettes esperes (2000–2004), megbízott esperes (2004–05). 2016. augusztus
1-tõl plébániai kormányzó. 2017. augusztus 1-vel nyugdíjazták, azóta visszaköltözve a rendházba onnan teljesít szolgálatot. A nagymarosi és egerszalóki
ifjúsági találkozók életre hívója. 1990-tõl a Szent Margit Gimnázium tanára.
Számos könyv szerzõje. Díjai: Parma fidei – Hit pajzsa kitüntetés (2007),
Nagymaros díszpolgára (2008), Magyar Érdemrend lovagkeresztje (2011),
Szent Gellért-díj arany fokozat (2012), Európai Polgári Díj (2015).
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Szemle
A havonta megjelenõ családmagazinunk, a

KÉPMÁS
legújabb számában Miért vonz
Székelyföld? címmel föltett körkérdésre Lévai Anikó többek
között ezt válaszolta: „1984 pünkösdjén jártam elsõ ízben a
csíksomlyói búcsúban. (…) A
menetet a gyimesi és moldvai
csángók zárták. A csángóké volt
a fehér keresztalja, mert a férfiak
mind ünnepi fehér ruhában jöttek, derekukon a széles övekkel,
asszonyaik pedig a gyönyörû
katrincában, hímzett ujjú ingekben. Minket, akik ott álltunk a
fémvázas hátizsákunkkal, piros
sportdzsekiben, lenyûgözött a
gyönyörû, ünnepi viseletben öltözött embertömeg, akik Mária-énekeket énekeltek.
Tudtam, hogy olyan eseménynek vagyok tanúja, amilyet otthon már nem élhetnék át.
Néztem az agyondolgozott kezû öregasszonyokat, és tudtam,
hogy õk annak a paraszti életnek az utolsó sorsrészesei, amelyet már az unokáik sem fognak
megélni. Néztem azt a rengeteg,
életerõs fiatalt, akik a menet
élén mentek, és éreztem, hogy
az õ gyökereik még mélyre
nyúlnak, mert õk becsülik a
múltat, értékelik a mát, és érdemesek lesznek a jövõre.”
A vidéken szerkesztett folyóiratok közül is kiemelkedik
a Kaposváron megjelenõ

BÚVÓPATAK
címû havilap. A nehéz anyagi
helyzetbe került folyóirat ez évi
6. számában a 15 éve háziszerzõ, a Németországból hazatérõ
Szutrély Péter az olvasókhoz írt
levelében így ír: „Ha van még
néhány, búvó H2O-szerû, akkor
jelezze! Mert ebbõl a molekulából csak akkor lesz patak, ha
több van. Jelezze. Akkor is, ha
eddig nem így érezte. Jelezze,
ha úgy gondolta, õ csak egy pici
dühkitörés a nagy vízkerekén,
jelezze, ha egyáltalán egy cseppnek is érezte magát valaha. Néhány száz csepp azonban kell
ahhoz, hogy csurranás lehessünk. (...) Azok tehát, akik eddig is azonosultak mindezzel,
most kérdeztetnek: Lesz tovább? Ha igen, cseppnyiségük
mértékében várjuk a csatlakozást! Ha nem, hát legyen úgy, s
legyen, ahogy lennie kell. A víz
lágy, a sivatag végtelen. Vagyis
annak tûnik.”
K. R.

Nemzeti Fórum Egyesület
Havi melléklet, 198.
Szerkesztõ:
Bágya Rita
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