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DEMOKRÁCIA ÉS KORRUPCIÓ
„Magyarország a rokonságok és a panamák lápvilága” (Móricz Zsigmond)
BESZÉLGETÉS A DIÓFÁK ALATT
2015. AUGUSZTUS 22.

Móricz Zsigmond: Rokonok (részlet)
„Magyarország a rokonságok és a panamák lápvilága. Ez egy olyan furcsa lápvilág, hogy aki
ebbe beleplántálódik, vagy akklimatizálódik, vagy elpusztul.”

A Magyar Népfőiskolai Társaság (MNT) 2015-ben is megszervezi a Beszélgetés a diófák alatt
találkozót, amelyen a nyilvánosságot leginkább foglalkoztató aktuális közéleti kérdésekkel
foglalkoznak a neves előadók és a résztvevők.
Mivel a Balatonszepezdi Népfőiskola 2015-ben tevékenységének egy részét áthelyezi
Kővágóörsre, ezért a találkozónak most ez a - történelmében igen gazdag - település ad
helyet. (Lásd a 2014-es találkozóról: http://on.fb.me/1erp4v9)
Sokan és sokszor beszélnek ma Magyarországon a korrupcióról, azt a véleményt
kinyilvánítva, hogy már az ország egészét behálózza, egy szűk gazdasági és politikai elit
egyéni, és személyes érdekeit kiszolgálva. A közbeszéd egyik középponti vitatémájává vált, a
pártpolitikák fontos eleme lett, és maga a kormány is korrupcióellenes intézkedésekről beszél,
tüntetések szerveződnek ellene - s közben a sokkoló napi hírek ellenére a közvélemény
mintha természetesnek tartaná ezt a halálos kórt. Vajon nem az a bajok egyik forrása, hogy a
polgárok gyengék, beletörődöttek, a demokrácia intézményei pedig megroggyantak és
működésképtelenek? Pedig ha maguk a polgárok nem cselekszenek, senki nem fog helyettük
fellépni. Ehhez azonban legelsősorban a tájékozottság, a tárgyilagos tényismeret hiányzik.
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Illusztráció : Angel Boligan Mexikóban élő kubai származású karikatúrista cenzor című rajza

Helyette megy a fizetett szóbeszéd, a szervezett megtévesztések. S a legfőbb kérdésre nincs
válasz, hogyan lehetne szervezetten fellépni a korrupció ellen, amely a helyi társadalomtól a
legfelső szintig mindent behálóz.
Ezekkel a kérdésekkel foglalkozunk a diófák alatt, erre a találkozóra várjuk az érdeklődőket
az ország valamennyi pontjáról. Szeretnénk gyakorlatias, a polgárok számára használható
útmutatást, segítséget is közreadni a nyilvános és közös gondolkodással, a Beszélgetés a
diófák alatt rendezvényünkkel.
Corruptio, latin szó, jelentése: közéleti züllöttség, vesztegetés, megromlás, romlottság,
megrontás, megvesztegetés

PROGRAMTERV

Helyszín:
Időpont:

8254 Kővágóörs, Jókai u. 49. - a Művelődési Ház udvara (rossz idő esetén a
színházterme)
2015. augusztus 22. (szombat)

A tanácskozáson elnököl és vezeti: Ángyán József agrármérnök, egyetemi tanár, az MTA
doktora
Üdvözli a megjelenteket Horváth Dezső Kővágóörs polgármestere és Rig Lajos az egyéni
választói kerület országgyűlési képviselője
10.30 – 11.30

11.30 – 12.30

12.30 – 14.00
14.00– 15.00

15.00- 16.00

„A magyar civil társadalomnak azt kell megtanulnia, hogy ha
összefog, akkor eredményt tud elérni”. Előadó: Mellár Tamás
közgazdász professzor, statisztikus, egyetemi tanár, az MTA doktora
Tízezerszeres Zuschlag ügy?
Előadó: Hadházy Ákos a Korrupcióellenes Szövetség tagja
kávé és büfészünet
A kereszténység szerepe a társadalom megújításában
Előadás és beszélgetés: Dr. Heidl György, a Pécsi
Tudományegyetem Esztétika és Kulturális Tanulmányok tanszékének
vezetője, a Pécsi Egyházmegye kulturális, tudományos és
kommunikációs igazgatója
Hogyan állítsuk meg végzetes romlásunkat? Mindenki tehet valamit!
Szigeti Tóth János, egyetemi docens, a Magyar Népfőiskolai Társaság
elnöke.
Zárszó: Ángyán József

Részvételi díj a helyszínen fizetendő: 2.000.-Ft, amely tartalmazza a kávé, üdítő és büfé
étkezés költségeit és a témáról szóló alapvető információs brosúrát.
Kővágóörs lakosai számára a részvétel ingyenes
Augusztus elsejétől a www.nepfoiskola.hu honlap oldalon a Beszélgetés a diófák alatt, 2015
Kővágóörs rovatban folyamatosan háttér információkat teszünk közzé.
Ugyanígy a facebookon is: https://www.facebook.com/nepfoiskola

Jelentkezés az alábbi e-mail címen lehet, határidő: 2015. augusztus 17.
Kapcsolat és információ:
Mihályfi Márta
marta@nepfoiskola.hu
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Budapest felöl az M7-sről a 71-es észak-balatoni főútvonalon Révfülöpig. Révfülöpön
jelzi, ahol jobbra a Káli úton letérve 3,8 km Kővágóörs http://www.utvonalterv.hu/
Budapest Déli pu. – Tapolca vonalon Révfülöpig, (kb. 2,5 óra) onnan helyközi
buszjárattal (menetidő 8 perc - Somló Volán).
http://www.somlovolan.hu/somlovolan2/svolan/menetr/helykozi/tap_indul.pdf
http://www.somlovolan.hu/somlovolan2/svolan/menetr/helykozi/tap_erk.pdf
Budapest, Népliget autóbusz-pályaudvar – Révfülöp vasútállomás, onnan helyközi
buszjárattal (menetidő 8 perc - Somló Volán).
http://ujmenetrend.cdata.hu/uj_menetrend/volan/talalatok.php

A visszajelentkezőknek, ha kérik részletes útmutatást adunk a tömegközlekedésről, szervezünk
Budapestről, vagy máshonnan telekocsi akciót is.

