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Lezsák Sándor köszöntője  
a Nemzeti Művelődési Intézet 

székházátadásán
Tisztelt egybegyűltek!
Az első megszólító köszöntés 

illesse Szeged-Csanád katolikus 
főpapját, főtisztelendő Kiss-Rigó 
László püspökatyát, aki tulajdono-
sa az épülő Hungarikum Ligetnek 

– leánykori nevén a Népfőiskolának 
– és a most átadásra kerülő Nem-
zeti Művelődési Intézet központi 
épületének. Külön köszöntöm a 
Népfőiskola Alapítvány kuráto-
rait: Bíró Zoltánt, Bakos Istvánt, 
Kassai Lajost, Gálfalvi Györgyöt: 
társaimat abban a felelősségben 

és kötelezettségben, amit a tulaj-
donos, a  Szeged-Csanád püspök-
séggel kötött szerződésünk jelent: 
őrizni, gyarapítani és célszerűen 
működtetni az alapítványi vagyont, 
aminek része a Nemzeti Művelő-
dési Intézet közel két esztendő alatt 
felépített épülete is. Illesse köszön-
tés és köszönet mindazokat, akik 
munkájukkal, döntésükkel életre 
segítették az épületet.

A  kiemelt kormányzati beruhá-
zás hátterében a magyar költség-
vetés, az adófizető polgárok támo-

gatása és jogos elvárása van. Ez az 
épület szolgálja a magyar kultúra 
szent ügyét, a  Kárpát-medencei 
magyarok közösségi életét, hétköz-
napjait, hogy legyenek sikerélmé-
nyei, ünnepnapjai is.

Köszöntöm a Népfőiskola és a 
Nemzeti Művelődési Intézet veze-
tőit, igazgató asszonyait, munka-
társait.

És ez az ünnep, ez a nap, az ava-
tóünnepség napja jelentős nap az 
életünkben. Vajon mi kell ahhoz, 
hogy 10-20-30 esztendő múlva 
legyen évfordulós megemlékezés 
2030, 2040, 2050 októberében is? 
Milyen jövendő szükséges ahhoz, 
hogy itt, az avatóünnepség sorai-
ban álló vagy ülő vendégünk, a  fi-
gyelő 20-30 esztendős fiatalt 25 
esztendő múlva, 2045 októberében 
megkérdezzék: milyen emlékei 
vannak a 25 esztendővel korábbi 
ünnepségről? Egyáltalán betöltöt-
te-e hivatását, küldetését a legalább 
100 esztendőre épült Nemzeti Mű-
velődési Intézet Kárpát-medencei 
központja? Ez a felelősségünk, ez 
a mai munkánk, kedves barátaim. 
Sokat idézett moldvai csángó szűk-
szavúsággal ezt így lehet összegez-
ni: ha vagyunk, akkor legyünk. Igen, 
mert vagyunk, mert megadatott 
nekünk, küzdöttünk is érte. Meg-
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adatott közel 10 esztendeje a két-
harmados alaptörvényünk, az új al-
kotmányunk, nemzeti programunk. 
Legyünk méltóak annak minden 
cselekvésre ösztönző mondatához.

Kedves barátaim! A  tartalom 
és a forma egységét jelképezi előt-
tem ez az épület és az intézet szel-
lemi ereje, szakmai tisztessége, 
gyakorlati érzéke. A tartalom és a 
forma egysége jelenik meg a jelen-
ben, a  jövendőben, a Népfőiskola 
és a Nemzeti Művelődési Intézet 
együttműködésében. Hogy ki adja 

a tartalmat, s ki adja a formát? Ezt 
adott esetben a célszerűség dönti 
el, a közös munkát a Hungarikum 
Liget erősíti, és a Kárpát-meden-
cei népfőiskolai hálózat teszi tel-
jessé. Ilyen egyszerű a mi együtt-
működésünk. Ez a felelőssége az 
alapítvány kuratóriumának. Mi-
nőségi munka kell ahhoz, hogy a 
mai avatóünnep leendő évfordu-
lóján, évtizedek múlva is érdemes 
számvetést készítsenek utódaink 
az intézetben is, a  népfőiskolán, 
a Hungarikum Ligetben is. Mi kell 

még ahhoz, hogy ne csak a jó em-
lékezetben, de a folyamatos mi-
nőségi munkában is megmarad-
junk? Az egészséges veszélytudat 
is figyelmeztet és fegyelmez ben-
nünket. Az is kell, hogy a kéthar-
mados alaptörvényünk megma-
radjon, ne sérüljön. Dolgoztassa 
a Kárpát-medencei nemzetközös-
ségünket falvakban, városokban, 
szórványban rendíthetetlenül. 
Mert most vagyunk. Akkor bará-
taim, a jövőben is legyünk!

Köszönöm a figyelmüket.


