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A Nemzeti Művelődési Intézet
székházának alapkőletétele,
és az esemény továbbgyűrűzése

Rigó László, a Szeged-Csanádi Egyházmegye püspöke, Fekete Péter, az Emberi
Erőforrások Minisztériuma kultúráért felelős államtitkára, Lezsák Sándor,
a Népfőiskola Alapítvány elnöke és Závogyán Magdolna a Művelődési Intézet
ügyvezetője az intézet alapkövét és az időkapszulát helyezik a földbe.
Fotó: Szabó Judit Nikoletta (NMI)

Az időkapszulában elhelyezett,
az utódoknak szánt szöveg Závogyán Magdolna szájából hangzott
el az ünnepségen.
„Jövő Vándora, Te, aki ezeket
a sorokat olvasod sajátos, egyedülálló és gyönyörű magyar
anyanyelveden, tudd meg, hogy
ezen épület alapítói az egyetemes
magyar kultúra megmaradásában és gyarapításában hittek.

Népfőiskolák a Kárpát-medencében

Vallották, hogy a magyar
kultúra – amely maga a Magyar Élet, e zaklatott században, az újraformálódó Világ
emberiségének milliárdjai közepén – csak a magyar kulturális
közösségek megerősítésével, felemelésével őrizhető meg és vihető tovább.
Ezért az Alapítók e szent
céljuk érdekében 2018. június
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2018. június 28-án a Nemzeti
Művelődési Intézet székházának
alapkő letételére és egy időkapszula elhelyezésére került sor a
Lakitelek Népfőiskolán. Az alapkőletétel előtt Lezsák Sándor,
a Népfőiskola Alapítvány kuratóriumának elnöke tartott helyszíni
vezetést, bemutatva a Népfőiskola
már megvalósult fejlesztéseit. Az
eseményen köszöntőt mondott Dr.
Kiss-Rigó László, a Szeged-Csanádi Egyházmegye püspöke, Fekete
Péter, az Emberi Erőforrások Minisztériuma kultúráért felelős államtitkára, Lezsák Sándor, a Népfőiskola Alapítvány elnöke és Závogyán Magdolna a Művelődési
Intézet ügyvezetője. Ökumenikus
szertartás keretei között a Római
Katolikus Egyház és a Magyarországi Református Egyház helyi
képviselője szentelte meg a Nemzeti Művelődési Intézet leendő
székházának területét. Az alapkőletételi ünnepségen az utókor számára elhelyezett időkapszulában a
közösségi művelődés a felvilágosodásig visszavezethető történelméhez, szellemiségéhez kapcsolódó tárgyak kerültek elhelyezésre
– olyan időtálló értékek, melyek
által az időkapszula „értékkapszulává” nemesült.
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Mátyus Aliz
28-án kijelentik, hogy mindenek
előtt a magyar nemzet épülésére és hasznára gyakorolják hivatásukat.
Munkálkodásukhoz Apáczai
Csere Jánostól, Tessedik Sámueltől, gróf. Széchenyi Istvánon,
Klebelsberg Kunón, Karácsony
Sándoron, Németh Lászlón, Ilylyés Gyulán, Makovecz Imrén és
Makoldi Sándoron át Beke Pálig,
nagy elődeik példái adnak erőt
és útmutatást.
Álljon ez az Épület a Magyar
Egyetemes Kultúra közösségi
műhelyeként!
Legyen ez a Hely a közösségi
művelődés központja, ahol az
itt dolgozók munkájukra a legszebb hivatásként tekintenek.
Ahol megtartó hagyományaink, tudásunk, jó gyakorlataink
mindig harmóniában lesznek a
modern tudás legjavával és alkotó egységben segítik kulturális
közösségeink önazonosságának
megerősödését, társadalmunk
gyarapodását!
Legyen ez az Épület az a Lélekkel, Jó Szándékkal, Tudással
teli Szív, amelynek segítségével
a legkisebb magyar közösség is
fejlődni, gyarapodni tud szerte
az egész világban határon innen és túl!
Legyen ez az épület a Magyarok Istenétől áldott és mindig védett hely, ahonnan menekül a Rossz és ahol csak a Jó
sokasodik!
Kelt az Alapítók akaratából
Lakiteleken, 2018. június havának 28. napján.
Az időkapszulában elhelyezett
11 tárgy között szerepelt az intézet több mint két évtizedes Szín
Közösségi Művelődés című folyóiratának 2017. decemberi, 22/6-os
száma. A tematikus népfőiskola
számot Mátyus Aliz – a folyóirat
két évtizedig főszerkesztője – szerkesztette, címoldalán a pápai Lőrincz Péter szövőszékkészítő képe
látható, ölében kicsike unokájával a

82

szövőszéknél. A szám több rovatában szerepelnek Pápa környéki falvakról tudósító írások, melyekben
érzékelhetővé válik a művelődés tovább adható közösségi módszertana, szemlélete és gyakorlata. Az Értéknap rovatban Malomsoki értékek
jelennek meg Fintáné Dóra Mária
polgármester asszony beszámolójában. Kiss Albertné Holeczky Éva
Nagy kincsek kis faluban címmel
szerepel az Értékár rovatban nagybányai Értéktár-meséjével. Bakó
Éva a takácsi Kenderszer Népdalkör és Néptánccsoport 10. évfordulója kapcsán mondja el estjük bemutatásán keresztül történetüket.
A 85 éves, nyárádi Varga Edéné Bolla Amália pedig Emlékeim visszatérnek… címmel írta meg élettörténetét, Magyarország történelmének
nyárádi, a Bolla és Varga családban
megélt változatát. Tanulságos történelmi lecke kicsiknek, nagyoknak.
A Tárgyalkotás – kézművesek rovatban a döbröntei Sós Mari Lőrincz
Péterrel, a pápai szövőszékkészítő
mesterrel készített beszélgetése olvasható még – akinek címoldalon
látható fotója unokájával, külön is
felhívja rá és világára a figyelmet.
Ő is megszólalt azon az összejövetelen, amit a pápaiak – a Pápai
Művelődéstörténeti Társaság és
Népfőiskolája, Kaszinója, Középiskolás Képzőtársasága tagságának
részvételével – válasznak szántak
az őket ért megtiszteltetésre.
Szerzők és lapszámban szereplők, a Pápa és a járás művelődési
gyakorlatát az időkapszulába bekerült folyóiratszámban megjelenítők
személyes bemutatkozásaikkal ismertették meg magukat az intézet
ügyvezetőjével, Závogyán Magdolnával, Unger Tamás, a város
alpolgármestere és Molnár Imre,
a lovászpatonai polgármester rész-

vételével. Ők egészültek ki a Pápai
Népfőiskola komplexebb kialakulását felkészülten váró személyekkel,
többek között a pápai Felsővárosi
Óvoda néptánccal kombinált, tökéletesen végiggondolt és nagyszerűen előadott pedagógiával rendelkező óvónőjével, Pápa Város Parnasszus bábszínházának vezetőivel,
egyben színészével és rendezőjével,
és a korábban a városi tévé operatőrével, fotóművésszel.
A 2018. július 5-ei, csütörtök
délutáni találkozás – amelyre Závogyán Magdolna megyéket látogató körútja alkalmával adódott
lehetőség – a város barokk főterének reprezentáns épületében,
a Pedagógus Művelődési házban
volt. A városvezetés jóvoltából
ez az épület a Pápai Népfőiskola
helyszíne. 2018-tól, a város Jókai
Emlékévétől kezdődően az intézmény a pápai hat középiskola diákságát érintő Pápai Középiskolások Képzőtársaságának is állandó
találkozó és közösségi művelődésre alkalmat adó helye.
A viszonzó, örömét kifejező
társaság összejövetelén a Képzőtársaság református gimnáziumi
diákja olvasta fel az időkapszulába
bekerült szöveget, azt, amelyet az
alapkő letételén Závogyán Magdolna ügyvezető asszony.
A rögtönzött ünnepségre öszszejöttek ajándékként megkapták
az ügyvezető asszonytól a merített
papírra nyomtatott utókorhoz szóló szöveget, csakúgy, mint az alapkő letételén, a lakiteleki ünnepségre meghívottak. És az „összekötők”
szemfülességének köszönhetően
Pápán ott volt a lakiteleki alapkőletételen használt roll-up, rajta az
időkapszulába bekerülő, utókornak szánt szöveggel, és az összes
értékkel.

MÁTYUS ALIZ író, falukutató, lapszerkesztő.
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