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A rendszerváltás folyamatában ki-
emelkedõ jelentõségû Lakiteleki ta-
lálkozó 25. évfordulója alkalmából
az Országgyûlésben napirend elõtt
szólalt fel Lezsák Sándor, a Fidesz-
Magyar Polgári Szövetség ország-
gyûlési képviselõje és egyben a
Nemzeti Fórum Egyesület elnöke.

„Szeptember 27-én, csütörtökön
lesz 25 éve annak, hogy az élõ Tisza
mellett, Lakiteleken, a falu szélén, a
házunk kertjében több mint száz-
nyolcvanan gyûltünk össze az ország
csaknem minden részébõl, és több-
órás tanácskozás keretében elindítot-
tuk azt a politikai mozgalmat, amely
a Magyar Demokrata Fórum nevet
kapta.

Az 1956-os forradalom és sza-
badságharc leverése után a Kádár-
korszakban csak kisebb körökben,
óvatosan lobbantak fel itt-ott a poli-
tikai ellenállás fényei, ritkán a poli-
tikai rendszer teljes elvetése, de in-
kább csak kritikája és korrekciója
jegyében. A hetvenes évek második
felétõl az 1987-ig tartó idõszakot
egy lassú érlelõdési folyamatnak te-
kintettük, és egyre többeket vezetett
el a diktatúra teljes felszámolásá-
hoz, a rendszerváltás követeléséhez.
Sok társammal együtt meggyõzõdé-
sem, hogy a lakiteleki elsõ és máso-
dik találkozó fordulópontja lett Ma-
gyarország ’56 utáni történetének.
Ezért és csak ezért, és nem az akkori
kezdeményezõk, szervezõk és köz-
tük a magam személyes érintettsége
az, ami miatt kötelességemnek ér-
zem, hogy a tisztelt Ház elõtt rövi-
den emlékezzek és emlékeztessek
errõl az eseményrõl. Ülnek közöt-
tünk e Házban képviselõként olya-
nok, akik azokban az években élet-
koruknál fogva nem lehettek a köz-

élet szereplõi, és személyes emléke-
ik is igen homályosak a nyolcvanas
évekrõl. Miattuk tartom elsõsorban
fontosnak hangsúlyozni, hogy ma-
gyar történelmi vállalkozásként õk
is bátran tekinthetik magukénak a
lakiteleki sátort, mint ahogy mi is
magunkénak tekintettük ’87-ben a
népi mozgalom 1943-as szárszói ta-
lálkozóját, valamint ’56-os forradal-
munk és szabadságharcunk eszmei
hozadékát.

Ha az elmúlt 25 esztendõ nem is
tölthet el bennünket büszkeséggel –
mert sok keserûséggel és kudarccal
kellett átélnünk ezt a negyed évszá-
zadot –, de azért tudnunk kell, hogy
egy ember- és nemzetellenes diktatú-
ra felszámolásában Magyarország
Európában kezdeményezõ volt, és
ezt nem tehette semmivé a rendszer-
váltó folyamat torzulása és számos
kudarca. …Azt a lakiteleki sátrat ma
már, egészen más történelmi viszo-
nyok között nem lehet felállítani;
egyszeri volt és megismételhetetlen.
De hiszem, hogy az emlékezetünk-
ben megõrizni érdemes. Az eredeti
sátor egy részét a napokban darabok-
ra vagdostuk, és ebbõl egy-egy kis
darabkát adok mindazoknak, akik
alatta egybegyûltek, akik hûségesek
maradtak a lakiteleki nyilatkozathoz,
és egy-egy kis sátordarabkát itt, a
parlamentben szétosztottam azok
között, akik az elmúlt esztendõ ápri-
lisában megszavazták Magyarország
alaptörvényét. A kétharmados parla-
menti többségünkkel szentesített új
alkotmányunk most új esélyt ad
nemzetünknek, mindazon magya-
roknak, akik a szabadság és tulajdon
védelmében végre birtokba akarják
venni a hazájukat.”

ifj. Fekete Gyula
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Nemzeti Fórum

Szemle
Helyi újságokban, országos fo-
lyóiratokban egyre több hír, tu-
dósítás, riport jelenik meg zarán-
dokutakról, felújított kegyhe-
lyekrõl. A

VASVÁRI ÚJSÁG
ez évi 10. számából idézünk: „A
búcsúi hétvégére teljesen meg-
újult az évszázados múltra
visszatekintõ szentkúti zarán-
dokhely és parkerdõ. A legendák
világát õrzõ kegyhely az elmúlt
években méltó köntöst öltött:
elõbb megújult a templom, majd
tizennégy stációból álló kereszt-
úttal bõvült a Mária-kegyhely,
az elmúlt hónapban pedig a
Szombathelyi Erdészeti Zrt. saját
forrásból finanszírozott, negyven-
két millió forintos beruházásá-
nak köszönhetõen megszépült a
parkerdõ bejárata, a stációsor
mögött cölöptámfal épült, meg-
újult a kápolnától a színpadhoz
vezetõ lépcsõsor, tájékoztató táb-
lákat helyeztek el, és megújult a
parkerdõ fennsíkjának színpada
is. Az ünnepélyes átadót – nagy
érdeklõdés mellett – a búcsú va-
sárnapján tartották.

A Szabadkán megjelenõ

BÁCSORSZÁG
címû vajdasági honismereti
szemlében Szlávics Károly a
csonoplyai szentkút több évszá-
zados történetét, mai ünnep- és
hétköznapjait írja le. A szemlé-
letes képekkel, dokumentum-
anyaggal illusztrált tanulmány-
ban olvastuk: „1979-ben Danyi
Lászlót nevezték ki plébános-
nak. Õt mélyen meghatotta a fa-
lu gazdag vallási hagyománya,
és felkarolta azok újjáélesztését.
Kezdeményezésére Sarlós Bol-
dogasszony napján népviseletbe
öltözött lányok vitték, eleinte a
kis Mária-, késõbb a Sarlós Bol-
dogasszony-szobrot, a szentkúti
kápolna körül, mivel idõközben
a Mária-lányok társulata meg-
szûnt. 1990-ben Danyi plébános
úr áthelyezésével a falu hosz-
szabb idõre plébános nélkül ma-
radt, és ezt a felújított szép régi
szokást, vezetõ nélkül, sajnos
nem folytatták. Idõközben eltûnt
a harang, késõbb maga a harang-
láb is. A harang, állítólag, egy
bükkszállási tanyán van.

1994-ben, a kápolna építésé-
nek százéves jubileuma alkal-
mából a hívõk, közadakozásból,
teljesen felújították a kegyhe-
lyet. Tatarozták a kápolnát, új-
rameszelték, belül is újrapingál-
tatták a mennyezeten már ko-
pott égbolt mintázatát.

K. R.

Rubovszky András:

A HUNGARIKUMOKRÓL
„A magyar turizmus sikeres jövõje két pilléren
nyugszik: a kultúra és a víz. Mindkettõ magában
hordozza a turista legfõbb vágyát, utazásának cél-
ját: az élményt. Az élmény legyen szórakoztató, le-
gyen emlékezetes és hordozza magában a visszaté-
rés vágyát. Ez a megállapítás egyetemes az egész
világon, a tartalom az, amelyet nekünk kell adni.
Az élmény jelentse egyben hazánk és nemzetünk
megismerését, megbecsülését és tiszteletét is.

Ezért tehát az élményt olyan tartalommal kell
megtölteni, ami Magyarországra jellemzõ, sõt
ezen belül amelyek egy-egy régióra, akár csak
egy-egy falura jellemzõek. Ebben az értelemben

én megkülönböztetek országos és helyi hungarikumokat. (…)
Magyarország kincsestára szinte kimeríthetetlen. Magyarnak tartott terméke-

ink szinte le sem fordíthatók. Csak néhányat említsek a kultúra és a vizek világá-
ból: tokaji bor, paprika, makói hagyma, várak, verbunkos, ridegtartás, tanyák, út-
menti keresztek, puszta, kocsi, gyógyvizek, csárda, cigányzene, Attila. (…)
Vágyálmaim közé tartozik sok-sok olyan magyar kis szálloda, kúria, étterem,
amely teljes kínálatát, beleértve ebbe gasztronómiáját is, a környezetének 30-40
km-es körzetében elérhetõ termékeibõl, látnivalóiból, élményeibõl állítja össze.”

(Részlet Rubovszky András felszólalásából, amely elhangzott 2009. szep-
tember 26-án a Parlamentben, a Hungarikum Konferencián.)

Rubovszky András idegenforgalmi szakember. 1938-ban született. Nõs, fele-
sége Sinkó Erzsébet. Két gyermekük született. Tanulmányait a budapesti Árpád
Gimnáziumban kezdte, majd jogi diplomáját az ELTE-n szerezte meg. Késõbb
elvégezte a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Fõiskolát. Életút: Jogtanácsosi
munkáját Kiskunlacházán kezdte. 1970-ben felvették a Gellért Szálloda alkalma-
zottjának, ahol a ranglétra minden fokával megismerkedett, egészen a vezérigaz-
gatói pozícióig, amelyet 1988–2000-ig töltött be. 2000-tõl turisztikai tanácsadó.
Éveken keresztül volt a Magyar Szálloda Szövetség elnöke, ma a Jogi és Etikai
Bizottság vezetõje. Hosszú idõn át tagja volt az Országos Idegenforgalmi Bizott-
ságnak. Betöltötte a Magyar Egészségturizmus Marketing Egyesület elnöki tisz-
tét. 1992–94 között, Antall József miniszterelnök felkérésére a Magyar Demok-
rata Fórum pártigazgatói tisztségét töltötte be. 1994-ben országgyûlési képvise-
lõjelölt. Sok város turisztikai koncepciójának, marketingtanulmányának szerzõ-
je. Közéleti tevékenysége: a Széchenyi Társaság alapító tagja, 1989-tõl fõtitkára.
A Széchenyi Emlékbizottság 2010 tagja, programok szervezõje. Kiemelkedõ
munkájáért 2010-ben Széchenyi Társaság Díjat kapott. (Forrás: Szemereki Zol-
tán, a Széchenyi Társaság alelnökének laudációja.)

Szeretettel köszöntjük Juhász Juditot, a Magyar
Mûvészeti Akadémia sajtófõnökét, aki munkásságával,
életével nemzetünk összetartozását segíti, szolgálja.

Isten éltesse sokáig születésnapja alkalmából!

K Ö S Z Ö N T Õ

Pályázati felhívás helyi és térségi
népfõiskolák részére

A Lakiteleki Népfõiskola pályázatot hirdet, melynek célja a helyi népfõ-
iskolai közösségek megerõsítése, a helyi értékek feltárása.

Pályázni lehet egy vagy több programmal, melynek célja a helyi ér-
téktár feltérképezése, elkészítése, kiállítás szervezése, helyi értékek be-
mutatójának megszervezése, helyi szellemi, honismereti, tájtörténeti ér-
tékek tudatosítása, helyi termékek (kézmûves, mezõgazdasági termé-
nyek) hasznosítása.

Már mûködõ népfõiskolák esetében a pályamunkához csatolni kell a
népfõiskola elmúlt évi programjának ismertetõjét, rövid történetét, a nép-
fõiskolai közösség tevékenységét és a programtervezet részletes leírását.

A gyõztes pályázóknak 60 000–250 000 Ft támogatást biztosítunk
programjuk megvalósításához.

Benyújtási határidõ: 2012. november 15.
Lakiteleki Népfõiskola 6065 Lakitelek, Felsõalpár 3.

Az elnyert támogatás felhasználásának határideje: 2013. június 30. A
támogatás összegével 2013. augusztus 31-ig el kell számolni.

Bõvebb tájékoztatás:

Molnár Arnoldné +36-76/549–049,
nepfoiskola@lakitelek.hu

Pénzügyi elszámolás ügyében:
Lendvai Péterné +36-76/549–049

Eredményhirdetés:
a Lakiteleki Népfõiskola honlapján,

2012. december 10.

KÖZÉLETI AKADÉMIA –
SZÖVETSÉGBEN 1.

November 9. péntek 17 órától: érkezés a Lakiteleki Népfõiskolára, regisztrá-
ció; 19.00–19.45 vacsora; 20.00–21.30 Lezsák Sándor, az Országgyûlés al-
elnöke: Hungarikumokról, népfõiskoláról, Boros Bánk Levente politológus:
Belpolitikai körkép nemzeti ünnepünk után

november 10. szombat 7.00–9.00 Reggeli, uszoda; 9.00–12.30Fazekas Sándor
vidékfejlesztési miniszter: Anyaföld, termõföld, megélhetés, Ambrus Jenõ fõ-
osztályvezetõ-helyettes, állami protokoll osztály: Közéleti protokoll;
12.30–14.00 Ebéd, uszoda; 14.00–19.00 Túri-Kovács Béla, a Kisgazda Polgári
Szövetség elnöke: A kisgazdák történelmi értékei az Alaptörvényben, Harrach
Péter, a KDNP frakcióvezetõje: Kereszténydemokrata értékek a törvényhozás-
ban, Mák Kornél, Kecskemét alpolgármestere, a KDNP megyei elnöke: Ke-
reszténydemokrata értékek a város vezetésében; 19.00–19.45 vacsora;
20.00–21.30 Táncház a Kösöntyû néptáncegyüttessel, vezeti:Lezsák Sándorné

november 11. vasárnap 7.00–9.00 Reggeli, uszoda (szentmise, istentisztelet
Lakiteleken); 9.00–12.00 Beke Sándor pszichológus, kampányszakember:
Önismeret és kampánytechnika; 12.30 – Ebéd, elutazás

Bõvebb tájékoztatás: Lenkei Róbert 30/689–0296

Eseménynaptár
november 3.

Budapest, Parlament
Mindszenty-emlékérem átadás

november 9–11.
Lakitelek, Népfõiskola

Közéleti Akadémia
Kárpát-medencei Népfõiskolai

Program

november 12–16.
Lakitelek, Népfõiskola

Nyugdíjasok internetes tanfolyama

november 13. – 18.00
Budapest, Polgárok Háza

(1088 Visi Imre utca 6.)
Népdal- és Nótakör

Vezeti: Kisfaludi Aranka

november 16–18.
Lakitelek, Népfõiskola

Közéleti Akadémia
Kárpát-medencei Népfõiskolai

Program

november 21. – 18.00
Budapest, Polgárok Háza

(1088 Visi Imre utca 6.)
Kölcsey Kör

„Életre ítélve…”
Bevezetõt mond:
Lezsák Sándor

az Országgyûlés alelnöke,
a Nemzeti Fórum elnöke és

Horváth Béla
a Kölcsey Kör vezetõje

Vendégünk:
Wittner Mária

’56-os halálraítélt,
országgyûlési képviselõ

november 23–25.
Lakitelek, Népfõiskola

Ravasz László – Ordass Lajos
és Varga Domonkos

Nagycsaládos Közéleti
Kollégiumok

Wesselényi Miklós
Népfõiskolai
Kollégium
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