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Mert nemcsak a természet fenntartható-
sága érdekelte, hanem a családja, a faluja, 
a közösségének a fenntarthatósága, sorsa, 
jövője is, s mindent ennek rendelt alá az 
ítéleteiben és a cselekedeteiben. Bolye 
Ferenc a magyar vidék népének hű szol-
gálója. Kukorica Jánosok, Toldi Miklósok, 
Bajcsy-Zsilinszky Endrék génjei irányítot-
ták a lelkét. De paraszt ősei tragikus sorsát 
is beteljesítette.

Az ökológiai központ több évtizedes, 
nemzetközileg elismert tevékenysége, a 
biogazdaság és népfőiskola léte alkot-
mányos védelemre jogosult eredmények 
– ezt mondta ki az alapjogi biztos állás-
foglalása. Feri halála pedig éppen azon a 
napon következett be, amikor a Fővárosi 
Törvényszék fontos kishantosi vonatko-
zású döntést hozott: álláspontja szerint a 
Nemzeti Földalapkezelő Szervezetre vo-
natkozó törvény és az állami földek hasz-
nosításáról szóló kormányrendelet egyes 

részei az alaptörvénybe ütköznek, és sértik 
az ENSZ Korrupció elleni egyezményét is, 
ezért az Alkotmánybíróságnak adta tovább 
az ügyet.

Máté evangéliuma 24
„Sokan eltántorodnak hitüktől, elárul-

ják és gyűlölik majd egymást. (11) Számos 
hamis próféta fellép, és sokakat tévedésbe 
ejtenek. (12) A gonoszság megsokasodása 
miatt sokakban kihűl a szeretet, (13) de aki 
mindvégig kitart, az üdvözül.” 

Kedves Feri, te is ezek közé tartozol.
Amíg a föld megélhetés lesz ebben az 

országban, addig Bolye Ferenc munkás-
sága is fennmarad és mérce lesz mindnyá-
junk számára.  Isten veled drága Barátom!

Kishantos 2016. október 13.

Szigeti Tóth János 
a Magyar Népfőiskolai Társaság 

elnöke

Ács Sándorné Éva értesítése
Bolye Ferenc haláláról
Mélységes megrendüléssel tudatom mindenkivel, hogy Kishantos hőse, Bolye Fe-
renc kollégám ma délután elhagyott minket. Halála felfoghatatlan veszteség mind-
annyiunknak. Isten jutalmazza meg őt mindazért a csodáért, amit létrehozott, a bá-
torságért, a kitartásért, a barátságért, a tisztességért, a példamutatásért és mindenért.

Osztozunk felesége, és családja gyászában.

Ács Sándorné Éva

Kishantos, 2016. október 6.

http://feol.hu/gazdasag/folduzlet-eladjuk-sajat-jovonket-a-biogazdasag-vilagitoto-
rony-1625460
[1]

Feri úgy ment el, ahogy élt – Nem mindennapi ember volt…
Barátaival versmondó versenyre készültek a Hantosi Kultúrházban, ott ahol min-
den fontos ügyet indítottunk Hantosért és Kishantosért.

Jó kedvű volt, viccelődtek. Elszavalta a kedvenc versét : Petőfi Sándor A nemzet-
hez - leült, a szívéhez kapott - és meghalt... A rohammentő már csak a halált állapí-
totta meg.

Nehéz elhinni, de így történt.

“Könnyü bánni külső elleninkkel,
Ha kivesznek e belső bitangok...
Félre most, lant... futok a toronyba,
Megkondítom azt a vészharangot!”

Éva

Petőfi Sándor
A NEMZETHEZ  

(Bolye Ferenc szaval: https://www.youtu-
be.com/watch?v=SzZl8Ji8Psg)

Konduljanak meg a vészharangok!
Nekem is egy kötelet kezembe!
Reszketek, de nem a félelemtől;
Fájdalom és düh habzik szivembe’!

Fájdalom, mert düledék hazámra
Uj viharnak közeledtét látom,
És düh, és düh, mert tétlenkedünk, mert
Nem szakad le szemünkről az álom.

Pillanatra fölriadt e nemzet,
S szétnézett, mi zaj van a világban?
És a másik oldalára fordult,
S mostan ujra aluszik javában.

Ébredj, ébredj, istenverte nemzet,
Aki ott az elsők közt lehetnél,
S kárhozatos lomhaságod által
Mindig hátul és alant hevertél! Ébredj, ha-
zám, mert ha most nem ébredsz,
Soha többé nem lesz ébredésed,
S ha ébredsz is, annyi időd lesz csak,
Míg nevedet sírkövedre vésed!

Föl, hazám, föl! százados mulasztást
Visszapótol egy hatalmas óra,
“Mindent nyerni, vagy mindent veszítni!”
Ezt írjuk föl ezer lobogóra.

Oly sokáig tengődtünk mi úgy, hogy
Volt is, nem is a mienk az ország;
Valahára mutassuk meg már, hogy
Senkinek sincs semmi köze hozzánk.

Vagy ha végzés, hogy el kell enyésznünk,
Irtsanak ki hát ezen világból!...
A haláltól, nem tagadom, félek,
De csupán a becstelen haláltól.

Haljunk meg, ha nem szabad már élnünk,
Haljunk meg oly szépen, oly vitézül,
Hogy azok is megsirassanak, kik
Eltörölnek a földnek szinérül!

Legyen olyan minden ember, mintha
Zrínyi Miklós unokája volna,
Harcoljon ugy minden ember, mintha
Egyedül rá támaszkodnék honja!

https://www.youtube.com/watch?v=SzZl8Ji8Psg
https://www.youtube.com/watch?v=SzZl8Ji8Psg
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Oh de akkor, akkor nem veszünk el,
Akkor élet és dicsőség vár ránk,
Akkor saját örök birtokunk lesz,
Ami után eddig csak sovárgánk.

Föl hazám, föl nemzetem, magyar nép!
Lépj a síkra gyorsan és egyszerre,
Mint a villám oly váratlanúl és
Oly erővel törj ellenségedre.

Hol az ellen, kérdezed? ne kérdezd,
Mindenütt van, ahová tekintesz,
S legnagyobb és legveszélyesebb az,
Ki mint testvér símul kebleinkhez.

Köztünk van a legnagyobb ellenség,
A cudar, az áruló testvérek!
S egy közűlök százakat ront el, mint
A pohár bort az egy cseppnyi méreg.

A halálos itéletet rájok!
Százezerszer sujtson bár a hóhér,
Bár a házak ablakán foly is be
Az utcáról a kiáradó vér!

Könnyü bánni külső elleninkkel,
Ha kivesznek e belső bitangok...
Félre most, lant... futok a toronyba,
Megkondítom azt a vészharangot!

Írások Bolye Ferenc  emlékére
1. Megkondította a vészharangot - In 

memoriam Bolye Ferenc (Feol.hu, 
2016.10.07 15:31) 

2. Elhunyt Bolye Ferenc (Gépnarancs, 
2016.10.07 12:59) 

3. Gyász – Kedvenc versével az ajkain 
hunyt el Kishantos hőse, épp mikor sikert 
értek el a bí... (Blikk, 2016.10.07 11:56) 

4. Meghalt Kishantos hőse (hvg.hu, 
2016.10.07 10:35) 

5. Meghalt Kishantos hőse (24.hu, 
2016.10.07 09:14) 

6. Nem adjuk a földünket! Im memoriam 
Bolye Ferenc (Greenfo, 2016.10.07 
08:46) 

 
 (http://alfahir.hu/meghalt_bolye_fe-

renc_ki_jo_magot_vetett_a_szanto-
foldjebe),

 (http://hu.budapestbeacon.com/ci-
vil-ugyek/elhunyt-bolye-ferenc-kishan-
tos-hose/).

Kiderült, mi jellemzi 
a legboldogabb magyarokat
Térkép ábrázolja, hol és mennyire vagyunk boldogok

Érdekes kérdésekre ad választ az a nemrégi-
ben bemutatott boldogságkutatás, melynek 
eredményeként megrajzolták Magyarország 
Boldogságtérképét. A felmérés egyedülál-
ló, hiszen különböző szociális tényezők és 
a boldogság eléréséhez és megtartásához 
szükséges képességek közötti párhuzamok 
segítségével mutatja meg, hogy hol és meny-
nyire boldogok a magyarok.

Bagdi Bella, a Boldogságprogram szak-
mai irányítója büszke az eredményekre: 
„Örömmel tölt el, hogy a mi nevünkhöz 
fűződik egy olyan kutatás, amihez hasonló 
még sohasem készült Magyarországon. Az 
eredményekből kiderül, hogy az ország la-
kóinak boldogságszintje széles skálán mo-
zog, vagyis a közhiedelemmel ellentétben 
nem olyan búskomor nép a magyar, mint azt 

Bagdi Bella személyiségfejlesztő tréner, a Jobb Veled a Világ Ala-
pítvány elnöke és Prof. Oláh Attila, az ELTE Pozitív Pszichológia 
Laboratóriumának vezetője sajtótájékoztatón mutatta be a Bol-
dogságtérképet, amihez hasonló kutatás még nem készült Ma-
gyarországon. A részletes felmérés rávilágít, hogy hazánk külön-
böző régióiban és városaiban mennyire érzik magukat boldognak 
az emberek, és az milyen összefüggésben van az életkorral, a 
családi állapottal, vagy éppen az iskolázottsággal.


