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O R S Z Á G G Y Û L É S
Az Európát fenyegetõ illegális bevándorlók áradatával és a szervezett emberkereskedelmet támogató ál-civil
szervezetek törvények közötti mûködésének megteremtésével már az idén
leköszönõ Országgyûlés is foglalkozott. Ál-civil szervezeteknek a parlamenti vitában azokat nevezték, amelyek mûködésük fedezetét nem a hazai polgárok adományaiból nyerik,
hanem külföldi milliárdosok politikai
célokat szolgáló támogatásából. Az
újonnan megválasztott Országgyûlés
folytatta ezt a munkát, és ezzel kap csolatban intézett azonnali kérdést
az igazságügyi államtitkárhoz Bóna
Zoltán, a Fidesz – Polgári Szövetség
országgyûlési képviselõje, és a
Nemzeti Fórum Egyesület tagja.
„A magyar kormány tiszteletben
tartva a nemzeti konzultációban és a
népszavazáson részt vett milliók egyértelmû, egységes véleményét, minden lehetséges fórumon minden rendelkezésre álló eszközzel felvette a
küzdelmet hazánk védelmében. A
kormánypártok már a migrációs válság legelején egyedül maradtak, nem
számíthattak az ellenzék egyetlen
pártjára sem a határaink megvédése
érdekében. Az MSZP álproblémának
nevezte a bevándorlást, a Jobbik szerint ez egy bukás, a kormány beván-

dorlás-politikájának a bukása, Gyurcsány Ferenc is büszkén hirdette,
hogy elfogadja az uniós kvótát, ami
mellett még aláírásgyûjtést is kezde ményezett, az LMP kijelentette, hogy
nem tudja máshogy elképzelni a válság megoldását, mint a kötelezõ kvótarendszer bevezetésével. Kérdezem
államtitkár urat, hogy milyen nehéz séget okoznak az ellenzéki pártok és
az általuk rendszeresen védett Soros
György szervezetei a migráció elleni
küzdelemben? Az államtitkár válaszában hangsúlyozta, hogy „az ellen zéki pártok közül gyakorlatilag senki
nem volt hajlandó arra, hogy az ország
fokozottabb védelmét megszavazza. A
magyar emberek joggal várják el,
hogy a kormány minden eszközzel
lépjen fel az illegális bevándorlás és az
azt elõsegítõ tevékenységek ellen. Ezt
a célt szolgálja a törvénycsomag,
amely büntethetõvé teszi az illegális
bevándorlás szervezését is.
„Bóna Zoltán képviselõ a válaszában kiemelte, hogy „mi meg akarjuk
tartani hazánkat szabad, független és
magyar országnak. Hiszünk a nemzetállamokban, a határok védelmében, a
hagyományos családi értékekben, abban, hogy elidegeníthetetlen jogunk eldönteni, hogy kivel kívánunk élni.”
Fekete Gyula

„A jó politikus ismérve – sok egyéb mellett – az, hogy rendszeresen kapcsolatot
tart a választókkal és általában az emberekkel, akiknek szolgálatába szegõdött.
A kapcsolattartás egyik lehetõségét nyújtja az is, hogy idõrõl idõre közszereplést vállal különbözõ közösségi alkalmak szónokaként. Ha sok ismerõse, barátja, küzdõtársa van, ha sokan látják benne a politikus személyén túl az emberi
tisztességet és megbízhatóságot, akkor sokan sok helyre hívják. Különösen, ha
beszédéhez megfelelõ felkészültséget várhatnak tõle, és ha úgy tud szólni, hogy
érezni lehet: köze van azokhoz, akikhez szólnia kell, vagy akikrõl szól. Aki ezt
a kis könyvet lapozgatja, vagy csak a tartalomjegyzékre néz, máris láthatja,
hogy Lezsák Sándor, az Országgyûlés alelnöke e tekintetben igazán nem panaszkodhat a személye iránti közéleti igények mennyiségére.”
(Részlet a könyv elõszavából, melyet Bíró Zoltán irodalomtörténész, a
Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum fõigazgatója írt.)
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Németh László mûfordítói tábor
A Lakiteleki Népfõiskola és a Kelet- és Közép-Európai Kutatásért és
Képzésért Alapítvány pályázatot hirdet a Németh László mûfordítói táborban való részvételre.
A tábor helyszíne és idõpontja: Lakitelek Népfõiskola, 2018. aug. 13–19.
Jelentkezési határidõ: 2018. július 9.
A képzés térítésmentes, a táborok teljes idejére a Lakiteleki Népfõiskola
és a Kelet- és Közép-Európai Kutatásért és Képzésért Alapítvány ellátást – szállást és étkezést – biztosít.
A pályázati felhívásra azoknak a 35 év alatti fiataloknak a jelentkezését
várjuk, akik elhivatottságot éreznek magukban mai (horvát, román, szerb,
szlovák, szlovén, ukrán) és történelmi (csehek, lengyelek) szomszédaink
nyelvén született szépirodalmi szövegek magyarra fordítása iránt.
A mûfordítói táborban a résztvevõk elõadásokat hallhatnak a középeurópai irodalmakról és kultúrákról, mûvelõdési kapcsolataink hagyományáról, valamint szemináriumi foglalkozások keretében (egyes nyelvek szerinti kiscsoportokban) megismerkedhetnek az adott nyelvû szövegek fordításának elméletével és gyakorlatával.
***

Országismereti és mûfordítói táborok

A Lakiteleki Népfõiskola és a Kelet- és Közép-Európai Kutatásért és
Képzésért Alapítvány pályázatot hirdet mûfordítói, illetve országismereti táborokban való részvételre. Az alábbi táborok kerülnek megrendezésre: belarusz-magyar és magyar-belarusz országismereti, kazah-magyar
országismereti, mongol-magyar országismereti, orosz-magyar mûfordítói, magyar-orosz mûfordítói, valamint Csehov orosz-magyar és magyarorosz Színházi Mûhely.
Táborok: Lakitelek Népfõiskola, 2018. augusztus 27. – szeptember 2.
Jelentkezési határidõ: 2018. július 9.
A képzés térítésmentes, a táborok teljes idejére a Lakiteleki Népfõiskola
és a Kelet- és Közép-Európai Kutatásért és Képzésért Alapítvány ellátást – szállást és étkezést – biztosít.
A táborok keretében az adott célország nyelvét jól ismerõ magyar
egyetemisták és külföldi diákok közösen fejleszthetik tovább nyelvtudásukat és szerezhetnek újabb ismereteket.
A nyertes fiatalok neves szakemberek irányításával ismerkedhetnek
meg a mûfordítás mesterségével, szakmai fogásaival, illetve az adott ország kultúrájával és nyelvével egyaránt. Az egyhetes tábor különbözõ
elõadásokkal várja a hallgatókat: irodalom, kultúra, történelem,
országismeret, nyelvfejlesztés és persze nem utolsósorban fordításelmélet és gyakorlat témakörben. A képzés kiscsoportos gyakorlatok és
összevont elõadások formájában történik.
***
A jelentkezés feltételeiért és további részletekért látogasson el a
Lakitelek Népfõiskola honlapjára: www.nepfolakitelek.hu
Kérdéseit az alábbi címre várjuk: lakitelekitaborok@gmail.com

KÖSZÖNTÕ
Szeretettel köszöntjük Cey-Bert Róbert Gyula írót, a
Mindszenty Társaság tagját, aki munkásságával, életével
nemzetünk összetartozását segíti, szolgálja.
Isten éltesse sokáig 80. születésnapja alkalmából!

ARCKÉP
Nagy István:

A magyar agráriumról
„– Agrárminisztérium lett a Földmûvelésügyi Minisztériumból. Mit jelent tartalmilag a névváltozás?
– Visszakerült a tárca portfóliójába a vidékfejlesztés,
így minden ezzel kapcsolatos ügy ismét egy hatáskörben
van. Eddig is államtitkári szinten volt, de számos más
feladattal párosult a környezetügy, amiért mostantól újra
önálló államtitkárság felel. Ezzel azt üzenjük, hogy az
Agrárminisztérium zöld tárca, hiszen a vidéki élet fenntarthatóságának alapvetõ feltétele a víz, a föld és a levegõ minõségének megóvása a jövõ számára. Egyensúlyt akarunk teremteni az
ember, a táj és a gazdasági verseny kényszerei között. Emellett világossá szeretnénk tenni mindenki számára, hogy a mezõgazdaság stratégiai ágazat. Azt
a merész célt tûztük ki magunk elé, hogy Magyarország alkalmassá váljon
húszmillió ember élelmezésére. 2050-re kilencmilliárdan leszünk a Földön,
71 százalékkal több élelmiszerre, sõt már tíz év múlva negyven százalékkal
több fehérjére, húsra lesz szükség, miközben a klímaváltozás miatt harminc
százalékkal kevesebb termõföld és negyven százalékkal kevesebb ivóvíz áll
majd rendelkezésre. Nagy kihívások elõtt állunk, és ezekre nincs önálló
agrárválasz, ezért nyitottá kell tenni az ágazatot, hogy befogadhassa és
integrálhassa a legkorszerûbb társadalomtudományi, mûszaki, biológiai, informatikai ismereteket.
– Melyek a magyar agrárium erõsségei, illetve gyengeségei?
– Az elmúlt nyolc évben a mezõgazdaság kibocsátása 52 százalékkal nõtt.
Ez óriási eredmény, ami nem mellékesen az Európai Unió 27 tagországa
között dobogós helyezést ér. Ezért elsõsorban a magyar gazdatársadalmat illeti köszönet, büszkék lehetnek erre a teljesítményre. Amíg azonban az
Európai Unióban egy hektáron átlagosan 2630 euró értékû terméket állítanak
elõ, addig Magyarországon ez az érték csupán 1574 euró, vagyis az uniós
átlag 59,8 százaléka. Ez komoly lemaradás, ezért a legfontosabb célkitûzés a
hatékonyság növelése.”
(Részlet: Ágoston Balázs, Nagy István agrárminiszterrel készített interjújából, mely teljes terjedelmében megtalálható: www.demokrata.hu oldalon)
DR. NAGY ISTVÁN agrárminiszter. 1967. október 6-án született
Újfehértón. Nõs, két gyermeke van. Tanulmányok: Pannon Agrártudományi
Egyetem, Mosonmagyaróvár, agrármérnök (1987–1992), Budapesti Mûszaki
Egyetem Természet- és Társadalomtudományi Kar, mérnök –tanár
(1994–1996), Nyugat-Magyarországi Egyetem, Ujhelyi Imre Állattudományi doktori iskola, PHD fokozat (2007). Munkahelyek: Vám- és
Pénzügyõrség, Hegyeshalom, zászlós (1992). Veres Péter Mezõgazdasági
Szakközépiskola, mérnök–tanár (1993–1994). Pannon Agrártudományi
egyetem, egyetemi tanszéki mérnök (1994–1995), egyetemi tanársegéd
(1995–1998), egyetemi adjunktus (1998–2000). Cserháti Sándor Kollégium,
igazgató (2000–2006). Nyugat-Magyarországi Egyetem, címzetes egyetemi
docens (2008–). Mosonmagyaróvár város Önkormányzata alpolgármester
(2006–2010), polgármester (2010–2014). Gyõr-Moson-Sopron megye 4. sz.
választókerület, országgyûlési képviselõ (2010–). A Földmûvelési Minisztérium Parlamenti Államtitkára, miniszterhelyettes (2014–2018). Az Állatorvostudományi Egyetem címzetes egyetemi tanára (2018–). Agrár- és
Vidékfejlesztési miniszter (2018–).
(Forrás: www.kormany.hu)

KERESZTÉNY ÉLET

Szemle
Európa furcsa halála, avagy a
jólét az önvédelem hiányával
párosul? címmel ez év áprilisában az Örökség Kulturpolitikai Intézet által szervezett
rendezvénybõl Gulyás Gergely
miniszter egy gondolatát idézzük a

LYUKASÓRA
címû folyóiratból: „Nyugodtan fel lehetne tenni a kérdést,
hogy a saját hazájukban
ugyanannyi pénzbõl hányszor
ennyi embernek tudtak volna
segíteni? Vannak német becslések, amelyek azt mondják,
hogy nagyságrendileg hússzor
annyi embernek lehetett volna
a saját hazájában érdemi segítséget nyújtani ugyanannyi
pénzbõl, mint amennyit Európában költöttek el a támogatásukra.”
Színes, képes riportok, beszámolók, útirajzok, történetek
gazdagítják a

CSÍKSOMLYÓI
MAGAZIN
2018/14. számát. A Nemzetstratégiai Kutatóintézet társkiadásában megjelenõ olvasmányos folyóirat vonzóan illusztrált ismertetõket ad az idei zarándokutakról: Fekete Madonna zarándokvonat, Medjugorjei zarándokvonat, Zarándoklat
Fatimába, „Két jó barát” zarándokút Lengyelországba, Hõseink nyomán Galíciában. Tíz
esztendeje a Mária Úton címû
írásból idézünk: „Sokféle módja van a hitvallásnak, még ha az
ember plébános, akkor is. A
szolgálat, az evangelizáció, az
istenkeresés szünet nélküli tevékenység, csak idõnként másmás külsõt ölt. Van, aki alkalmas idõben kerékpáros ruhát
vesz fel, és felpattan a biciklire,
s elindul a Szûzanya szentélye
felé. Amikor hátra tekint, csak
azt veszi észre, hogy sokan követik…”
K. R.
***
Köszönjük mindazoknak,
akik helyi újságokat, kevésbé közismert kiadványokat
küldenek címünkre (6065
Lakitelek, Felsõalpár 3.), a
Nemzeti Fórum Szemle rovatába. Ezek egy részét a lakiteleki Archívumban tároljuk, a másik részét olvasásra
továbbküldjük.
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