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HEGYMENET
KŐVÁGÓÖRS, MŰVELŐDÉSI HÁZ (Jókai u. 49.)
2017. SZEPTEMBER 2. (szombat)

MEGHÍVÓ
Magyar Népfőiskolai Társaság ebben az évben negyedik alkalommal rendezi meg a
„Beszélgetés a diófák alatt” című találkozót. Ezeken a találkozókon most is, mint eddig
mindig, a közéletet érintő, az emberek mindennapi életét befolyásoló kérdésekkel foglalkoznak
az előadók és a résztvevők. Nem lesz ez másképpen az immár hagyománynak tekinthető
negyedik, 2017. évi találkozón sem, ahol napjaink magyarországi társadalmi és politikai kihívásairól
folyik majd a beszélgetés. Ismert vezető politikusokat hívtunk meg, hiszen az aktív politikusok azok,
akik a közéletet és a politikai kihívásokat befolyásolni képesek, de egyúttal nagy felelősséggel is
tartoznak a közélet minőségéért, tisztaságáért, vagy éppen tisztátalanságáért.

A

A beszélgetés vitaanyagaként a nemrégiben megjelent „HEGYMENET - Társadalmi és politikai
kihívások Magyarországon” című könyvet ajánljuk (szerk.: Jakab András és Urbán László, Osiris Kiadó,
2017. 465 lap), amely már eddig is nagy visszhangot váltott ki és komoly nyilvános vitákat inspirált az
értelmiségiek körében.
A meghívóhoz csatolt levelünkben megtalálja a jelentkezéshez szükséges technikai információkat. A
jelentkezéseket, regisztrációt augusztus 25-ig folyamatosan fogadjuk. Előzetes regisztráció nélkül a
rendezvényen való részvételt nem tudjuk biztosítani.

Várjuk szeretettel 2017-ben is!

PROGRAMTERV
10.00-től

érkezés

11.00 – 11.30

Horváth Dezső polgármestere köszönti a megjelenteket.
Bevezető gondolatok a rendezvényről és a „Hegymenet” című könyvről.
Szigeti Tóth János szociológus, egyetemi docens, a Magyar Népfőiskolai Társaság
elnöke

11.30 – 13.30

Milyen út előtt állunk mi, akik résztvevői vagyunk a hegymenetnek? Az ország meg
lejtőn van? Hol tartunk most? Mi vár ránk? Van kiút?
A pódiumbeszélgetés vendégei:
Szél Bernadett társelnök (LMP, Lehet más a Politika) és
Vona Gábor elnök (Jobbik Magyarországért Mozgalom)
A beszélgetést vezeti: Dr. Ángyán József agrármérnök, egyetemi tanár, az MTA
doktora (felkérés alatt)

13.30 – 14.00

büfészünet (a program 2. részének gördülékenysége érdekében kérjük a
vendégekhez szólni, kérdezni kívánó résztvevők előre jelentkezését, a feliratkozásra a
büfészünetben lesz lehetőség.)

14.00 – 16.00

Szeretnénk tudni – szeretnénk, ha tudnák. Hozzászólások, kérdések, javaslatok a
résztvevők köréből a pódiumbeszélgetés vendégeihez.
A beszélgetést vezeti: Szigeti Tóth János

16.00 -

Estebéd – további beszélgetések fehér asztal mellett.

