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AKI SZEGÉNY,
AZ IS MARAD…
MINDSZENTKÁLLA, Jókai u. 40.
(SZIGETI TÓTH JÁNOS PORTÁJA)
2018. AUGUSZTUS 25. (szombat)

MEGHÍVÓ
Magyar Népfőiskolai Társaság folytatja a 2014-ben elkezdett közéleti fórumsorozatát, és
2018-ban is megszervezi a Beszélgetés a diófák alatt találkozót. Ezen a találkozón, mint eddig
mindig, a közéletet érintő, az emberek mindennapi életét befolyásoló kérdésekkel szeretnénk
foglalkozni, napjaink magyarországi társadalmi és politikai kihívásairól folyik majd a beszélgetés.
Vendégünk Kovách Imre lesz, és a beszélgetésünk irányadó fő témája az általa vezetett, az MTA
Társadalomtudományi Kutatóközpontban folyó nagyszabású, négy éves kutatási projekten alapszik, amelyről
2017-ben megjelent egy kötet. A kutatók merőben új szempontból tekintenek a magyarországi társadalmi
egyenlőtlenségekre.
A 2018. évi rendezvény támogatója a Falufejlesztési Társaság, a támogatás jóvoltából csökkentett
részvételi díj 1.400.- forint/fő.

A

A technikai információkat tartalmazó levelünket csatoltan küldjük. A jelentkezéseket, regisztrációt
augusztus 15-ig folyamatosan fogadjuk. Előzetes regisztráció nélkül a rendezvényen való részvételt nem
tudjuk biztosítani.

Várjuk szeretettel 2018-ban is!

Idézetek Kovách Imrétől
„Páratlan méreteket öltött a földtulajdon koncentrálódása az utóbbi harminc évben, a
nagybirtokállomány az 1935-ben regisztrált méreteket is meghaladja – nyilatkozta a 168 Órának
Kovách Imre szociológus. Riasztóbb jelenség a civilizációs pusztulás, amely a hajdani parasztságot
önnön lényegétől, szívós elhivatottságától, paraszti mivoltától fosztotta meg.”
(Befejeződött a

paraszttalanítás. 168 óra, 2017. március 4.)

„A dezintegráltak [szegények – szerk.] egy része nem a Fideszre, hanem valójában az államra
szavazott, ugyanis erős társadalmi, családi kapcsolati háló és biztos jövedelem híján a leginkább
az önkormányzatra, illetve az államra számíthat. Különösen a kistelepüléseken, ahol nemhogy civil
szervezetek nincsenek, de esetenként tanító, orvos és pap sincs. Ez egyrészt adottság, de a jelenlegi
kormány több intézkedése is növelte a függést. A gyerekek ingyenes étkezést kapnak például,
ugyanakkor a hatalom megakadályozza a civilek ételosztását. A közmunka is egyrészt közvetlen függést
jelent, másrészt viszont több is, mint a segély: ad némi önbecsülést és elfogadottságot az, hogy
munkából él az illető. Az Orbán-kormány tehát egyszerre fenntartotta ennek a rétegnek
a dezintegráltságát, a társadalom aljára fagyasztotta és pacifikálta, miközben – hol fenyegetéssel, hol
jutalmazással – politikai szempontból integrálta is.” (Van tudós magyarázat a FIDESZ harmadik

kétharmadára. HVG 2018. május 5.)

„Az orbáni rendszer urai kb. úgy spekulálhatnak, hogy ravasz hatalmi csepegtetéssel odaadnak
forrásokat azoknak, akiknek van valami potenciáljuk arra, hogy ellenálljanak, plusz a médiát
elveszik, a független intézményeket ellehetetlenítik. Ezt csak úgy lehet megtenni, hogy valakinek
adok, valakinek nem. Arra a magyar gazdaság teljesítőképességéből következően forrás sincs, hogy itt
a legrosszabb helyzetű 3 millió ember sorsán úgy lehessen változtatni, hogy az ne csak egyszeri segély
jellegű legyen, és valódi mobilitási esélyt adjon legalább a fiataloknak. Ezt tudva még a középosztály
is érdekelt abban, hogy ne legyenek komoly strukturális változások. Nyilván tudják, hogy a
szegényeknek a magyar gazdaságban csak úgy lehetne adni, hogy azt másoktól veszik el.” (INDEX,

2018. március 26.)
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PROGRAMTERV
10.00-től

érkezés

11.00 – 11.30

Kovách Imre bemutatása, bevezető gondolatok a beszélgetés témájához
Szigeti Tóth János szociológus, egyetemi docens, a Magyar Népfőiskolai Társaság
elnöke
Az egyenlőtlenségek, az együttműködés, az újraelosztás és a hatalom szerkezete a
magyar társadalomban. Kovách Imre szociológus, az MTA TK Szociológiai
Intézetének tudományos tanácsadója, egyetemi tanár a Debreceni Egyetemen.
büfészünet

11.30 – 13.00
13.00 – 13.30
13.30 – 15.30

Egyenlőtlenségek, együttműködés, újraelosztás, földkérdés. Közös beszélgetés a
magyar társadalom aktuális állapotáról.
A beszélgetést vezeti: Szigeti Tóth János

15.30 -

Délutáni ebéd – további beszélgetések fehér asztal mellett.

