
Sajtóközlemény 

Három szervezet együttműködése a családokat erősítő kulturális értékekért 

 

A családokat erősítő kulturális értékek megőrzése és közvetítése céljából kötött megállapodást 
a Nagycsaládosok Országos Egyesülete, a Népfőiskola Alapítvány és a Nemzeti Művelődési 
Intézet 2019. február 21-én, a Lakitelek Népfőiskolán. 

Az együttműködési megállapodást Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke, a Népfőiskola 
Alapítvány kuratóriumának elnöke, Kardosné Gyurkó Katalin, a Nagycsaládosok Országos 
Egyesületének elnöke és Závogyán Magdolna, a Nemzeti Művelődési Intézet ügyvezetője látta el 
kézjegyével. 

Az együttműködés területei között a családok közösségi életének támogatása, a helyi társadalmi 
folyamatokba való bevonása, valamint a családon belüli kötelékek megszilárdítása is szerepel. A 
megállapodás kiterjed közös kutatások, képzések indítására, publikációk megjelentetésére, 
tartalmazza, hogy a szervezetek kiemelt figyelmet fordítanak egymás önálló, családokat erősítő 
kezdeményezései és programjai iránt. 

Az esemény megnyitóján Lezsák Sándor hangsúlyozta: fontos, hogy a forma mindig legyen 
egyensúlyban a tartalommal. A három szervezet megállapodása a közös tartalmak formáját 
biztosítja. A Lakitelek Népfőiskola már évtizedek óta szoros kapcsolatot tart mind a 
nagycsaládosok, mind a közművelődés vezetőivel, több közös képzést is megvalósítottak 
Lakiteleken. A Népfőiskola szerepe jelen megállapodás során is az lesz, hogy közvetítse a 
felmerülő gondolatokat, javaslatokat a döntéshozók felé, és segítse mind a magyarországi, mind a 
kárpát-medencei nagycsaládosok és a közművelődés erősödését. 

Kardosné Gyurkó Katalin beszédében arra hívta fel a figyelmet, hogy a 12 ezer tagcsaládot soraiban 
tudó Nagycsaládosok Országos Egyesülete továbbra is szeretné képviselni a településeken, és egyre 
több kistelepülésen a család értékeit. Fontosnak tartja azt is, hogy a felnövekvő generációk ismerjék 
hagyományainkat, hazánk múltját, művelődésünket, legyen erős tudatuk, családi gyökerük. Ennek 
érdekében a Nemzeti Művelődési Intézet megyei igazgatói és a Nagycsaládosok Országos 
Egyesülete régióvezetői együtt fognak dolgozni azért, hogy egyre több olyan kulturális program 
valósulhasson meg, ahol hangsúlyosan lehet megjeleníteni a család értékeit. – Közösen többre 
vagyunk képesek, együtt erősebbek vagyunk, még inkább a családokat tudjuk szolgálni és segíteni, 
hogy minél több gyermek szülessen, és egyre többen mondjanak igent az életre – fogalmazott 
Kardosné Gyurkó Katalin. 

Závogyán Magdolna előadásában hangsúlyozta, hogy a Nemzeti Művelődési Intézet 
tevékenységében kiemelt hangsúllyal vannak jelen azok a szakmai feladatok, folyamatok, 
kezdeményezések, amelyek a magyar közösségek számbeli, szellemi és kulturális gyarapodásához 
érdemben hozzájárulhatnak. Az identitás elsődleges kovászaként a legfontosabb mikroközösséget, a 
családot, valamint az összmagyarságot átölelő nemzetet jelölte meg. 

A megállapodás megkötése szakmai nappal zárult, ahol többek között Kutassy Jenő, a 
Nagycsaládosok Országos Egyesületének elnökhelyettese, Dr. Juhász Erika, a Nemzeti Művelődési 
Intézet szakmafejlesztési igazgatója, a Debreceni Egyetem tanszékvezető főiskolai docense és Szabó 
Gyula, Mezőörs plébánosa, a Magyar Műhely Alapítvány elnöke tartott a témához kapcsolódó 
előadást a műhely résztvevőinek. 


