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O R S Z Á G G Y Û L É S
Az Országgyûlés idei elsõ munkanapján, a tavaszi ülésszakot megnyitó napon Orbán Viktor miniszterelnök napirend elõtti felszólalásában összegezte
kormányának 2016 végéig elért eredményeit, és a 2017-ben az országra váró feladatokat. A 2010 után elért gazdasági és társadalompolitikai eredményeink egyértelmûen meghaladják az Európai Unió országainak átlagos teljesítményét. Mind az egy lakosra jutó nemzeti jövedelem, mind a lakossági fogyasztás évente egy százalékkal gyorsabban növekedett Magyarországon,
mint az Unió többi országában. Különösen a munkanélküliség leküzdésében
volt sikeres a gazdaságpolitika. Míg
2010-ben a munkaképes lakosság 55
százaléka volt foglalkoztatott, 2016ban már 67 százaléka. „A magyar emberek megdolgoztak az eredményeikért, pártállásra való tekintet nélkül jó
érzés látni, hogy fokozatosan beérik a
munkájuk gyümölcse” – emelte ki a
miniszterelnök. Az eredményeknek köszönhetõen nem csak a foglalkoztatási
lehetõségek bõvültek, hanem a bérek
vásárlóértéke is évrõl évre nõtt. 2016ban, és 2017 elején béremelésben részesültek a pedagógusok, a katonák, a
rendõrök, az orvosok és ápolók, a szociális ágazatban dolgozók, az iskolai ki-

segítõk, és az önkormányzatoknál foglalkoztatottak jelentõs része. A kormány otthonteremtési programja keretében tavaly, 36 ezer család jutott 87
milliárd forint támogatáshoz. Az idén,
ez a támogatási keret már 211 milliárd
forint lesz. 2017-ben a sikeres gazdaság-, és társadalompolitika folytatását
több veszély fenyegeti – hangsúlyozta a
kormányfõ, majd hozzátette: a kormány nemzeti konzultációra támaszkodva kívánja kivédeni ezeket a veszélyeket. Veszély az illegális bevándorlók
brüsszeli védernyõ révén erõs, és folyamatos nyomása a déli határainknál. Veszély, hogy külföldi hálózatok által
pénzelt álcivil szervezetek rendre
meg kérdõjelezik demokratikusan
választott intézményeink döntéseit.
Veszély, hogy a multinacionális cégek – a brüsszeli bürokraták támogatásával – ki akarják vonni a magyar
kormányzat jogkörébõl az adópolitikát, a munkahely-teremtés állami támogatását, és a rezsicsökkentés feladatát. Ennek az öt támadásnak az
elhárítására a kormány egy „Új nemzeti politikának” nevezett programot
dolgozott ki, amely a lakosság aktív
részvételével, 2017-ben is megvédi
Magyarország nemzeti érdekeit.
Fekete Gyula

Bõvül a Lakitelek Népfõiskola
feladatköre
„Lezsák Sándor a Lakitelek Népfõiskola épületeinek rekonstrukciója
és fejlesztése kapcsán a tavalyi évi munkálatokat összegezve elmondta: befejezõdött a könyvtárnak, a tánc- és tantermeknek is otthont adó
Széchenyi-épület, valamint a Hotel Club Tisza teljes felújítása, és tart
a vendégházként ismert épület szállodai minõsítése. Január végén adták át a szintén megújult Tisza Vendéglõt, amit egy lakodalmas házzal
kibõvítettek. (...)
Az idei tervek közül kiemelte, hogy megújul a mintegy hatezer
négyzetméter alapterületû üvegház, elkészülnek a Hungarikum szálloda
kiviteli engedélyei és megkezdik a fedett lovarda és footgolf pálya építkezésének elõkészületeit. Hamarosan engedélyezési szakaszba lép a
Nemzeti Mûvelõdési Intézet a Lakitelek Népfõiskola területére tervezett épületének kivitelezése. A kormányhatározat értelmében ugyanis a
Nemzeti Mûvelõdési Intézet (NMI) 2017. január 1-jével megszûnt, feladatai kibõvülnek, ugyanakkor beépülnek a lakiteleki Népfõiskola Alapítvány feladatai közé – magyarázta Lezsák Sándor. (...)
A Lakitelek Népfõiskola koordinálásával zajlanak a Kárpát-medencei magyar értékeket feltáró kollégiumok is, így szervezésükben
Kárpátalján, Erdélyben, a csángók között, a Délvidéken, a Felvidéken,
az Õrvidéken és a Muravidéken is végeztek kutatásokat – sorolta. A
munka idén is folytatódik, és már nemcsak a határon túli tájegységek
értékeit mérik fel, hanem az anyaország területein is végeznek majd
kutatásokat. Hozzátette, hogy Kisvárdán és Vasváron egy a lakitelekihez hasonló népfõiskola megteremtését készítik elõ.
Az alapító kiemelte: idén Arany János születésének 200. évfordulójáról egy Kárpát-medencei irodalmi és történelmi versennyel emlé keznek meg. A kivételesen tavasszal is megrendezett, rendhagyó filmszemle témája a magyarországi rendszerváltozás lesz, a kormány Déli
Nyitás stratégiájának részét képezõ Afrika-politika bemutatására pedig kétéves Afrika Kollégiumot hirdetnek meg az egyetemisták körében. Várhatóan népszerû lesz a Czifray Kollégium is, ahol gyakorlati
foglalkozás keretében a magyar konyha rejtelmeirõl lesz szó.
A Magyar Demokrata Fórum megalakulásának harmincéves évfordulóján zajlik majd a Lakitelek Népfõiskolán a fiatal politológusok
találkozója, a Fipolit, melynek témája a kisebbségi lét mellett a rendszerváltás és a politikai kultúra lesz.
Lezsák Sándor szerint a Lakitelek Népfõiskola egyes kollégiumainak
és találkozóinak célja a kapcsolatépítésben, a mások munkájával vagy
éppen tudományos területével való megismerkedésben rejlik, a „népfõiskola szerepe pedig nem más, mint helyzetet teremteni az élménynek és a
sikernek, mert az országnak erõs szüksége van az egyéni és a közösségi
sikerélményre” – összegezte.” (Részlet Lezsák Sándor a Lakiteleki Népfõiskola vezetõje MTI-nek adott interjúából, mely teljes terjedelmében
megtalálható a www.nepfoiskola.lakitelek.hu internetes oldalon.)

KÖSZÖNTÕ
Szeretettel köszöntjük Lázár Vilmos világbajnok és magyar
bajnok fogathajtót, a Magyar Lovassport Szövetség elnökét,
aki munkásságával, életével nemzetünk összetartozását segíti, szolgálja.
Isten éltesse sokáig 50. születésnapja alkalmából!

Tisztelettel meghívjuk Önt, családtagjait és ismerõseit
a Nemzeti Fórum Kölcsey Köre
konferencia-sorozata 46. rendezvényére:

A Székelyföld és a Moldvai Magyarság estje
2017. március 22-én, szerdán 18.00 órakor a Polgárok Házában
(Bp. VIII. ker., Visi Imre u. 6.)
Bevezetõt mond:
Lezsák Sándor, az Országgyûlés alelnöke, a Nemzeti Fórum elnöke
Köszöntõt mond: Horváth Béla, a Kölcsey Kör vezetõje
Vendégeink:
Ferenczes István, Babérkoszorú-díjas költõ, író,
a Székelyföld alapító-fõszerkesztõje, a Moldvai Magyarság fõszerkesztõje
Lövétei Lázár László, József Attila-díjas költõ, a Székelyföld fõszerkesztõje
Ágh István, Kossuth-díjas költõ, a Nemzet Mûvésze,
a Székelyföld külsõ munkatársa

ARCKÉP
Lászlófy Pál István:

Az élet fontosabb kérdéseirõl

„Megtisztelõ számomra, hogy az új esztendõ küszöbén
Kós Károly-díjban részesülhetek. Köszönöm. Engedjék
meg, hogy köszönetként, az alázat és szolgálat je gyében eltelt közel nyolc évtizedes életem néhány fon tos tanulságát próbáljam összefoglalni.
Vétkezni a gyöngeség jele. Az elkövetett hibát beismerni és jóvátenni férfias magatartás, a lelkierõ jele.
Az aratás sok, a munkás azonban kevés, a soraink
fájdalmas nagymértékben megritkultak. Vállaljon tehát munkát mindenikünk
erején felül.
Isten az igazság Istene, s aki hûtlen lesz az igazsághoz, Istennel fordul szembe.
Ne vállalkozzunk hamis tanúskodásra felebarátok ellen, akkor se, ha erre
kényszerítenek.
Óvakodjunk olyan eszmék terjesztésétõl, melyek a vallásból gúnyt ûznek,
a családi élet alapjait gyöngítik, az ember Isten-adta jogait és méltóságát sem mibe veszik.
Szoktassuk gondolkodásunkat az igazsághoz, a gyermekeinket neveljük
az igazság tiszteletére és megbecsülésére.
A díj névadójával együtt vallom, hogy megmaradásunk záloga a területi
autonómia, a nyelvhasználat, az oktatásügy és az egyházak autonómiája.
Nem azt fogom keresni, ami elválaszt, hanem azt, ami összeköt. Vallom és
vállalom Krisztus alaptanítását, hogy Isten mindnyájunk közös atyja, és mi,
még akkor is, ha nyelvi és vallási elkülönülés következtében más táborba szakadtunk, mindnyájan testvérek vagyunk, akiket a történelem is együttérzésre
kényszerített, s akiknek éppen ezért az evangélium parancsa és a történelmi
adottság alapján kettõzötten kötelességük, hogy egymás jogos érdekeit tiszte letben tartsák, egymás fájdalmát észrevegyék s egymás életét irigykedés és
gáncsvetés nélkül nézzék.”
(Részlet Lászlófy Pál István az RMPSZ ö rökös tiszteletbeli elnöke
válaszából, melyet a Kós Károly-díj átvételére írt.)
LÁSZLÓFY PÁL ISTVÁN a csíkszeredai Márton Áron Fõgimnázium
volt igazgatója, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének (RMPSZ)
örökös tiszteletbeli elnöke. 1939. december 6-án, Alsórákoson született. Nõs,
három gyermek édesapja: Tünde (1963), Ildikó (1967), Botond Pál (1976). Tanulmányok: Az elemi iskolát Baróton kezdte, majd szülõfalujában, Alsórákoson járta és végezte. A középiskolai tanulmányait Brassóban a ma Áprily Lajos
Gimnáziumban végezte. A kolozsvári Bolyai Tudományegyetem egykori hallgatója. 1960-ban a Babes-Bolyai Tudományegyetem matematika-fizika karán
diplomázott. Életút: Szentegyházán a Középiskolában (ma Gábor Áron Iskola csoport) tanár, igazgató (1960–1975). A Hargita Megyei Tanfelügyelõség
szaktanfelügyelõje (1975–1979), majd fõtanfelügyelõje (1979-1984) Csíkszerdában. A csíkszeredai Márton Áron Fõgimnáziumban fizika tanár (1984–
1994), majd igazgató (1994-2000). A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének elnöke (1991–2011), majd örökös tiszteletbeli elnöke (2011). A
Sapientia Alapítvány Kuratóriumának tagja. A Százak Tanácsának állandó
meghívottja. Kitüntetései: Érdemes tanár (1982), Pro Cultura Hungarica
(1996), Magyar Köztársaság Kisebbségekért Díj (2001), Pro Urbe Díj – Csík szereda (2003), Alsórákos Díszpolgára (2009), Magyar Köztársasági Érdem rend Tiszti Keresztje (2010), Magyar Köztársaság Elnökének Érdemérme
(2011), Ezüstgyopár életmûdíj (2011), Soproni Nyugat Magyarországi Egyetem és Egri Eszterházy Károly Fõiskola díszpolgára (2011), Gödöllõi Szent István Egyetem címzetes egyetemi docense (2011), Márton Áron Emlékérem
(2016), Erdélyi Nemzeti Tanács Kós Károly-díja (2017).
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Szerkesztette: Bank Barbara és Soós Viktor Attila

Emlékek a táborokból
Harangozó Ferenc és Mészáros Tibor
GULÁG-rabok megpróbáltatásai
A könyv megrendelhetõ:
Közi Horváth József Népfõiskola
9441 Agyagosszegény, Kossuth L. u. 42.
e-mail: info@kozihorvathnepfoiskola.hu

KERESZTÉNY ÉLET

Szemle
A külföldi magyar katolikus
lelkipásztor szolgálat, az

ISMERTETÕ
ez évi 21. számának gazdag tartalmából Cserháti Ferenc püspöki körlevelébõl idézünk: „Több
külföldi magyar közösségben
már gyakorlattá vált, hogy magyar papok hiányában, idegen
nyelvû magyarbarát, illetve nem
magyar lelkipásztorok vezetik az
életképes magyar egyházi közösségeket és a magyar szentmiséket. Ilyenkor ez a magyarbarát
lelkész csupán a szentmise rá esõ
legfontosabb részeit végzi anyanyelvén, az egyházközség tagjai
viszont magyarul énekelnek, magyarul olvassák a szentírási szakaszokat, imádkozzák a Dicsõséget és a Hiszekegyet. (…) Még
ha ez a gyakorlat nem is mondható a „legideálisabb” lelkipásztori
szolgálatnak, de nagy szükségben lévén, a hívek mégis tanúsítják, hogy hazánktól távol és a
magyar papok hiányában is gyakorolhatják krisztusi hitüket,
ápolják magyar nyelvüket és keresztény örökségüket. Ez persze
nagy magyar öntudatot, igazi keresztény elkötelezettséget és nemegyszer komoly áldozatokat kíván szent örökségünk szolgálatában; és ez megérdemli legnagyobb elismerésünket.”
Harangszó, az kell címmel
olvashatjuk Gyõri-Dani Lajos
beszámolóját Atyháról, a templom nélkül maradt faluból a

MÁLTAI HÍREK
XXII. évfolyam, 4. számában. A
villámcsapás miatt leégett erdélyi
templom újjáépítése adományokat, felajánlásokat a 11784009–
20201739 számú számlára lehet
küldeni. A Parajd és Korond közötti falu drámai helyzetén csak
az összefogás segíthet: „Itt nem
felújításra, hanem újjászületésre
lesz szükség, ahogy talán a helyi
közösségnek, a falunak is. Ha
van templomunk, ha értékeink
körbevesznek bennünket, nem is
értékeljük igazán, milyen az, ha
ezek nincsenek. Az atyhai emberek most megtapasztalták, hogy a
falu temploma, lelke nélkül talán
falu sincs. Az ott élõk egy emberként indultak dolgozni, segíteni,
romokat takarítani, építeni. Most
Atyhára irányul annyi figyelem,
amely talán nem csak újjáteremti
a templomot, hanem rávilágít arra is, hogy van-e lehetõség a közösség megújítására, a fiatal családok megtartására. Ha lehet reményt találni a hamuban, akkor
talán ez lehet az.”
K. R.

Nemzeti Fórum Egyesület
Havi melléklet, 193.
Szerkesztõ:
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