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A megyei közgyûlés és személy szerint dr. Völner Pál
elnök úr és a magam nevében is tisztelettel köszöntöm a
jelenlévô polgármestereket, civil szervezetek képvi-
selôit és szakértôket.

A K-E megyei önkormányzat közgyûlése nagy fon-
tosságot tulajdonít az önkormányzatok és a civil szerve-
zetek együttmûködésének, az elmúlt években e célokat
segítette számos megyei alapítvány. 

Az önkormányzatok
mûködését, jellemzôit
szokták néhányan „civil-
nek” is nevezni, ebben van
igazság, de természetesen
nagyon határozott eltérés
van az önkormányzatok
mûködésének és feladatai-
nak szabályozása, és a ci-
vil szervezetek mûködési
keretei, felelôssége között.
Az önkormányzatok a he-
lyi hatalom, a helyi intéz-
ményi ellátás egyértelmû
felelôsei – úgy gondolom
azonban –, ahhoz, hogy
ezt eredményesen és sike-
resen tudják teljesíteni, el-
végezni, – szükségük van minden szinten – fôleg a tele-
pülésekre gondolok – együttmûködésre, rendszeres kap-
csolatra az ott mûködô civil szervezetekkel.

K-E megyében a rendszerváltás óta közel 1000 ala-
pítvány jött létre és 1627 társadalmi szervezet került be-
jegyzésre. (A gyakorlatban nyilván nem ennyi a szerve-
zetek száma, mert vannak megszûnôk, és a statisztika
sok más szervezetet is ide sorol, ami növeli a számokat
– egy 2003-as felmérés szerint összesen 1678 civil szer-
vezetet regisztráltak megyénkben.)

A civil szervezetek aránya országosan (ez jellemzô
megyénkre is) a következô területeken a legmagasabb:

oktatás, szociális–egészségügyi, sport és kulturális te-
rület (ezek aránya a legnagyobb).

A mai tanácskozás szempontjából fôleg azoknak az
egyesületeknek van kitüntetett szerepe, amelyeknek te-
vékenysége kapcsolódik a település értékeinek
megôrzéséhez (baráti körök), a környezetvédelmi kér-
désekhez, vagy kimondottan a településfejlesztés ügyét
jelölték meg céljaik között. Természetesen nincsenek

merev határok, fôleg ki-
sebb településeken ta-
pasztalható, hogy az
egyes célok nem válnak el
élesen. Ezzel összefüg-
gésben szeretnék utalni a
területfejlesztési törvény-
re, amely lehetôséget te-
remtett az e tevékenység-
hez kapcsolódó civil szer-
vezetek számára a „hiva-
talos” részvételre, véle-
ményezésre és javaslataik
megfogalmazására, mind
kistérségi, megyei és re-
gionális szinten.

Ismeretes, hogy a civil
szervezetek tevékenysége

sokat fejlôdött, erôsödött az elmúlt években, amiben
nagy szerepe volt a 10 éve mûködô 1%-os támogatási
lehetôségnek, vagy a néhány éve mûködô Nemzeti Ci-
vil Alapnak, amelynek forrásaiból – ez persze az adó-
zók pénze – K-E megyében több mint 200 civil szerve-
zet részesült 2006-ban.

A civil szervezetek erôsödését jelzi, hogy folyama-
tosan növekszik azoknak a szolgáltatásoknak a köre,
amelyeket civil szervezetek látnak el. Kezdeti idôszak-
ban az alapítványi fenntartású iskolák domináltak,
késôbb kulturális-közmûvelôdési tevékenységek is bekap-
csolódtak, és ma már a szociális-egészségügyi területen is

EGYÜTTMÛKÖDÉSRE ÍTÉLVE1

Civilek és önkormányzatok együttmûködése K-E megyében

1 Elhangzott a 2006. december 20-án tartott megyei tanácskozás megnyitóján, amely a „Partnerség és együttmûködés a civil szervezetek és
az önkormányzatok között” c. képzési program elôkészítéseként került megszervezésre.

Gyüszi László, az egyesület új elnöke köszöni meg 
dr. Márkus Mihálynak tíz éves munkáját
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köszöneT

Egy év eltelt ismét, 16 évesek lettünk, majdnem 
nagykorúak. Értékelésre és a szokásos közgyűlésünkre 
készülünk. Az előző, 2010-es év értékelésénél úgy 
fogalmaztam, hogy nehéz, de szép évet zártunk. A 
nehéz jelző 2011-re is érvényes. Hogy szép volt-e? Ez 
már nem olyan egyértelmű. Sok munkát és küszködést 
jelentett az elmúlt év, amely persze nem csak a mi 
körülményeinkre igaz és jellemző. A lényeg azonban 
mégis csak az, hogy sikerült fennmaradnunk, hogy ha 
nem is olyan szinten, mint 2010-ben, de folyamatosan 
működött és tovább dolgozott a népfőiskola. Ennek 
érdekében nagyon sokan dolgoztak a szervezeten 
belül és kívül. Szerencsére hosszan lehet sorolni azon 
személyeket és szervezeteket, akik sokat tettek a 
„megmaradásért”.
Elsőként kell említeni az elnökséget, azután aktív 
és támogató tagjainkat, külső partnereinket, és a 
velünk együttműködő szervezeteket. Az elnökség 
tagjai nagyon aktívan közreműködtek javaslataikkal, 
hogy megoldásokat találjunk a felmerülő akadályok 
leküzdésére, megoldására, de  egyéb konkrét 
cselekvéssel, pl. előadás tartásával, támogatók 
felkutatásával is hozzájárultak céljaink, vállalt 
feladataink teljesítéséhez. Köszönet érte!
A nehézségek és akadályok leküzdésére a tagságunkhoz 
is fordultunk segítségért, támogatásért, és nem okoztak 
csalódást most sem. Megerősödött az a tapasztalatunk, 
hogy tagságunk és a hallgatóság is fontosnak tartja a 
népfőiskola működését. Eddig is gyakorlat volt, hogy a 
„hivatalos” tagdíjfizetési kötelezettség mellett magasabb 
összeggel járultak hozzá a működési költségekhez, de 
az elnökség felhívására több mint 60 fő reagált és járult 
hozzá költségeinkhez 500 forinttól 20 000 forintig 
terjedő összeggel, ki-ki lehetősége, adottsága szerint. 
Köszönet érte mindenkinek!
A pénzhiány arra késztetett bennünket a szakmai 
programok előkészítése során, hogy keressük azokat 
a régi és új előadókat, akik díjazás nélkül is vállalnak 
egy-egy előadást. Nagy öröm volt, hogy sokan voltak 
olyanok – szám szerint 30 fő – akik vállaltak előadást 
ilyen formában is. Teljes névsoruk szintén fellelhető 
e lapszámban, most csak azokat említjük, akik több 
alkalommal is vállaltak ilyen feladatot: Márkus Mihály 

tiszteletbeli elnökünk – 3, Farkas Endre elnökségi  
tagunk – 3, és dr. Ozsváth Márta főorvos 2 
alkalommal.
Köszönjük a jószolgálatot!
Az együttműködő partnereink közül legjelentősebb a 
– ma már ismét így nevezhető – Megyei Munkaügyi 
Központ, amely szervezettel több éves szakmai 
munkakapcsolat köti össze a népfőiskolát, ezért is 
kiemelkedő szerepük van az együttműködésben. 
Hasonlóan fontos Tata város önkormányzatával az 
együttműködés, és az a támogatás, amelyben részesült 
a népfőiskola, sőt, ez már a kistérségre is kiterjedt 
az elmúlt évben. Hasonlóan Tata városhoz, Kocs 
község önkormányzatával is folyamatos a kapcsolat és 
együttműködés. A nem helyi körhöz tartozó támogatók 
között kiemelt szerepe volt a Nemzeti Civil Alap 
támogatásának, de a Lakitelek Népfőiskola Alapítvány 
is segítette munkánkat.
Köszönjük a támogatást!
Végül, de nem utolsó sorban ebbe a körbe tartozik a 
Mikrohitel Zrt. (Budapest) és a Pannon Takarék Bank Zrt. 
Kocsi Fiókja, akik mint hivatásos hitelező szervezetek 
biztosították a pénzügyi működésünk kereteit. Továbbá 
fontos szolgáltatási vagy természetbeni támogatást 
nyújtott még több vállalkozás, amely szervezetek közül 
a Multimix Kft. nevét kell feltétlenül megemlítenünk.
Köszönjük hozzájárulásukat!

keresztesi József
szakmai vezető

TudJÁl öRÜlni

Ha egy szép élet vágyát őrzöd,
A múlttal nem szabad törődnöd. 

Mindig úgy tégy, ha veszteség ér,
Mintha újjászülten élnél.

Mit akar? Kérdezd minden naptól,
És minden nap felel majd akkor. 

Más tetteit tudd megbecsülni!
Tetteidnek tudjál örülni!

Főként ne gyűlölj egy embert sem!
A többit bízd a Jóistenre!

máté Jánosné
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2.
A köziGAzGATÁs meGúJulÁsA  –  

A TATAi  kOnFeRenciÁn

A tatai Magyary konferencia 10. alkalommal került 
megszervezésre a népfőiskola közreműködésével és az 
önkormányzat támogatásával.
Minden konferencia más és más kérdéseket emelt ki 
az elmúlt években, idén is ez a törekvés érvényesült. 
Természetesen örömmel fogadtuk azt a hírt, hogy az 
országosan tervezett változások neve és szellemisége 
Magyaryhoz kötődik. Miután az országos program 
meghirdetését is a professzor születésnapja körüli 
időpontra tervezték, ezért a saját hagyományainktól 
eltérően a tatai konferenciára idén később került sor. 

mikolasek sándor elnöki  köszöntése és michl József 
polgármesteri megnyitóját követően kezdetét vette a 
tanácskozás.
A Magyary Program országos ismertetésére 14-én sor 
került, de ebből még kevés jutott el az érdeklődőkhöz. 
Ezért is várta a hallgatóság annak részletes bemutatását, 
amely feladatot kisfaludy lászló főosztályvezető 
helyettes látta el nagyon szakszerűen és rutinosan, mivel 
az államtitkár helyettes asszony nem tudott részt venni 
a programon. A közönség soraiban a közigazgatási 
szakemberek voltak többségben, így örömmel és nagy 
figyelemmel hallgatták a tájékoztatót.

Hasonló érdeklődés kísérte czunyiné dr. Bertalan 
Judit kormánymegbízott tájékoztatóját az eddigi  
megyei eredményekről és a jövőre vonatkozó 
elképzelésekről.

Az ELTE rektora, sajnos betegség miatt nem tudott 
jelen lenni, de az Állam- és Jogtudományi Kar docense, 
nagy marianna pótolta és jól dokumentálható módon 
felvázolta Magyary és munkatársainak szakmai 
tevékenységét, a Magyar Közigazgatási Intézet 
jelentőségét. Kiemelte legfontosabb munkatársait – 
mindenkit most nem lehet felsorolni –, ezért csak az 
általunk is ismert és tisztelt Kiss István, valamint 
Szaniszló József nevét említjük, aki könyvet szentelt a 
Magyary-iskolának.

dr. Gémesi György – aki polgármesterként is 
sok tapasztalattal   rendelkezik – most a Magyar 
Önkormányzatok Szövetségének elnökeként ismertette 
az önkormányzatok nehézségeit, és ezek megoldására 
vonatkozó javaslatait az átalakítással összefüggésben.

A szakmai témák sorát Fülöp Tímea, a 
Közigazgatástudományi Kar végzős hallgatója zárta, aki 
az ott működő Magyary Szakkollégium vezetője is. 

dr. imre miklós, a BCE Közigazgatástudományi 
Kar dékánja a szokásos élvezetes stílusban fejtette ki 
gondolatait a közszolgálati életpálya szabályozásáról.

Pálné dr. kovács ilona egyetemi tanár és az MTA 
regionális Kutató Központ igazgatójaként vázolta fel 
jól követhetően az önkormányzatiság értékeit és változó 
követelményeit a mai válságos és átalakuló időszakban. 
A fiatal szakember nagyon jól és pontosan fogalmazta 
meg gondolatait, amit még meggyőző előadói készség 
is kísért, így nem csoda, hogy nagy tapssal jutalmazta a 
közönség a demokrácia és a közigazgatás összefűggéseit 
felvillantó kiselőadását.

A záró gondolatokat michl József polgármester-
országgyűlési képviselő mondta, aki ismételten felhívta 
a figyelmet Magyary szakmai jelentőségére, utalva a 
népfőiskola által kezdeményezett Magyary-Kiss István: 
A közigazgatás és az emberek c. könyv hasonmás 
kiadására. 
A tanácskozás résztvevői ezt követően koszorúzták meg 
a szülőházon lévő emléktáblát, a Magyary szobrot és a 
volt tóvárosi községháza falán elhelyezett Magyary és 
Kiss István emléktáblákat.
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Dr. Imre Miklós dékán előadása a konferencián
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3.
önkORmÁnYzATi eGYÜTTműködÉs, 

vÁROsi FelAdATOkBAn vAlÓ RÉszvÉTel1

A város önkormányzatával történő együttműködés 
alapvető érdeke minden civil szervezetnek, de a 
testület szempontjából sem elhanyagolható tényező a 
kapcsolat. 

Tata város önkormányzatával a kapcsolat és 
együttműködés folyamatos volt az elmúlt években, 
annak ellenére, hogy a közművelődési megállapodás 
felmondásra került. A kapcsolat egyik eszköze a 
városi Kulturális Alap, amelyből 2007-ben és 2008-
ban is támogatásban részesültünk 200-200 ezer forint 
mértékben. (Azt követően pályázataink nem voltak 
sikeresek.)

A népfőiskola elnöksége más vonatkozásban is 
együttműködésre törekszik mind a képviselő testülettel, 
mind a város vezetésével. Ennek egyik fontos alapját 
képezik a már hagyományosnak tekinthető Magyary 
konferenciák, amelynek a városháza díszterme ad 
otthont, de más alkalommal is lehetőséget kapunk 
rendezvényeink megtartására, erre szép példa a 
Bibliáról szóló előadásaink „befogadása” 2008-ban. 
A népfőiskola minden olyan lehetőséget felhasznál, 
amely az önkormányzattal, annak vezetésével az 
együttműködést fejleszti. Ezt a szándékot tükrözi 
a Magyary terv városi konzultációja is, amelyhez  
kérdőívet készített a népfőiskola a vélemények minél 
szélesebb körű összegyűjtésére, de elnökségünk 
is megvitatta és megfogalmazta véleményét és 
javaslatait. 

Michl József polgármesterrel, és a város képviselőivel 
2010-ben tovább erősödött a kapcsolat a Magyary-
Kiss könyv megjelentetésével, annak támogatásával 
és a népfőiskola működésének segítésével, amit ezen 
alkalommal is szeretnénk megköszönni. Örülnénk, ha 
ez a folyamat továbbra is érvényesülne – ennek jeleit 
tapasztaltuk már ebben az évben is – reméljük ennek 
erősödését és más területeken történő érvényesülését 
is.

A Tisztelt Bizottságot arról is szeretnénk 
tájékoztatni, hogy aktívan részt vállalunk a Tatai 
Civil Társulás munkájából, közreműködtünk annak 
„intézményesülésében”. Népfőiskolánk vállalta annak 
a vizsgálatnak a pénzügyi lebonyolítását, amely a tatai 
civil szervezetek együttműködésének fejlesztésére 

készült, jelenleg is segítjük a Shakespeare Színház 
működését, amíg az önálló lehetőségeiket meg nem 
teremtik.

Az önkormányzat mellett elnökségünk széles körű 
kapcsolatot alakított ki más szervezetekkel is, amelyet 
most nem értékelünk, de ezek közül a legfontosabbakat 
felsoroljuk: Jávorka S. Szakközépiskola, Munkaügyi 
Központ (kirendeltség-megye-régió), Budapesti 
Corvinus Egyetem Közigazgatástudományi Kara és 
Magyary Szakkollégiuma, valamint a Bihar Megyei és 
Nagyváradi Civil Szervezetek szövetsége.

összeFOGlAlÓ És JAvAslATOk

A röviden megfogalmazott összegezésből és a 
mellékelt adatok alapján egyaránt megállapítható, hogy 
a népfőiskola tevékenysége a beszámolási időszakban 
tovább gazdagodott, fejlődött és fontos „intézménye” 
lett a városnak és térségének.
A megkezdett folyamatos és színvonalas szakmai  
munka indokolja, hogy a képviselő testület is tűzze 
napirendre a népfőiskola munkáját és működési 
feltételeinek javítását. 

Kérjük, a Tisztelt Bizottságot, hogy támogassa 
kérésünket a következő területeken:

 • A közérdekű feladatok ellátását a képviselő- 
  testület közművelődési megállapodás keretében  
  is támogassa.
 • Keressen lehetőséget a képviselő-testület,  
  hogy a népfőiskola kedvezményes formában  
  olyan épületet használhasson, ahol lehetőség  
  nyílik két tanterem kialakítására, egy Magyary  
  emlékszoba létrehozására és adminisztrációs  
  feladatok feltételeinek megteremtésére.

Reméljük, hogy az eddigi következetes munka 
eredményei bizonyítják, hogy a népfőiskola méltó a 
támogatásra, és a jövőben a testület nagyobb mértékben 
támogatja azt a szándékot, hogy a népfőiskola a város 
életében még meghatározóbb szerepet töltsön be, 
különös tekintettel a felnőttek ismereteinek bővítésére, 
az „élethosszig tartó tanulására” és Magyary Zoltán 
emlékének és munkásságának ápolására.

1 Részlet a népfőiskola tájékoztatójából Tata város 
önkormányzata Humán és Ügyrendi Bizottsága májusi 
ülésére készült beszámolóból.
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mAGYARY zOlTÁnnAl A PARlAmenTBen
- mAGYARY könYvek BemuTATÓJA -

2010 fontos éve volt népfőiskolánknak, hiszen 70 évvel 
előbb indult útjára az akkori Tatai Népfőiskola, és 15 
éve tette meg kezdő lépését ismét Tatán a népfőiskola. 
Különösen a 70. évforduló erősítette elnökségünkben 
azt a régi szándékot, hogy egyik könyvét – könyvüket 
-, mivel két szerzőről van szó – hasonmás formátumban 
ismét megjelentessük.
Magyary Zoltánt néhány évtizede – 1988 óta – már, 
hogy nagy tisztelet övezi Tatán és a megyében. 
Ebbe a folyamatba kapcsolódott be népfőiskolánk  
megalakulása pillanatától kezdve. Erre késztetett 
bennünket elődeink: Kocsis Lászlóné, Kálmán Attila és 
Kiss István munkája és példája. Közülük is ki kell emelni 
dr. Kiss Istvánt – aki Magyary vezető munkatársaként – 
haláláig arra törekedett, hogy méltó módon elismertesse, 
elfogadtassa a professzor munkásságát a szakmával és 
a társadalommal.
Ezért is tartjuk fontosnak és kiemelkedő jelentőségűnek, 
hogy a volt Tatai Járás településeit feldolgozó 
tudományos munka megjelentetésének kezdeményezői 
és részesei lehettünk. Büszkék vagyunk arra, hogy az 
elmúlt 15 év alatt ezen a területen jelentős változások 
történtek a városban és a megyében.
Miről is van szó? Magyary Zoltán-Kiss István:  
A közigazgatás és az emberek c. művéről, amely 
1939-ben jelent meg Pécsen, és a volt tatai Járás 26 
településének helyzetét, állapotát tárja fel tudományos 
alapossággal, módszertanilag zseniális megoldásokkal. 
A terv – a tatai önkormányzat támogatásának 
köszönhetően – megvalósult a Magyary konferencia 
idejére. Ezt követően gondoltunk arra, hogy jó lenne 
országos szinten is hírt adni erről a nem mindennapi 
kiadványról. Ebben az időszakban találkoztunk a 
Magyary Szakkollégium egyik régi tagjával, Bokor 
Andrással, aki javasolta és segítette is, hogy kapcsolatba 
kerüljünk az Országgyűlési Könyvtárral. A könyvtár 
vezetése szívesen vállalta a programot, s azt is, hogy 
helyet ad számunkra. Az egyeztetés idején derült ki, 
hogy egy másik Magyary mű hasonmás kiadása is 
megjelent, így természetes volt, hogy együtt kerüljön 
sor bemutatásukra. Ezután már „csak” az egyeztetés 
bonyolult feladata várt a szervezőkre, amit 2011. március 
8-ra sikerült egyeztetni, ami a program szempontjából 
nem a Nőnap miatt, hanem a Zoltán nap révén vált 
érdekessé.
A Parlament Delegációs terme adott helyet végül 
a rendezvénynek, amely nagyon elegáns és méltó 

helyszínt biztosított a bemutatónak.
Ambrus János főigazgató megnyitóját követően, először 
dr. Kövér László, az Országgyűlés elnöke méltatta 
Magyary közigazgatási-tudományos jelentőségét. 
Az aktuális szakmai kérdésekről dr. Gál András 
Levente a KIM közigazgatási államtitkára beszélt, aki 
kiemelte, hogy a minisztérium közigazgatási fejlesztési 
elképzeléseit is Magyary Programnak nevezik. Szakmai 
szempontú megközelítést nyújtott még dr. Imre Miklós, 
a Corvinus E. Közigazgatástudományi Karának 
dékánja. Hangsúlyozta Magyary oktatói és tudományos 
munkásságát, fontosnak tartotta az egyetemük keretei 
között elindult Magyary Szakkollégium munkáját, az 
általuk kezdeményezett országos konferenciát. 
Lehetőséget kapott a megszólalásra természetesen Michl 
József, Tata és térsége képviselője, aki lokálpatriótaként 
közelítette meg Magyary tevékenységét, s ennek 
fontos példájaként említette a Tatai Magyary terv 
megszületését. Köszönettel illette a népfőiskola 
kezdeményezését és a városban, térségben betöltött 
szerepét. Nyikos László képviselő a Számvevőszéki és 
Költségvetési Bizottság elnökeként, és a másik Magyary 
kiadvány megjelentetése kezdeményezőjeként, a 
gazdálkodás szakszerűségét hangsúlyozta, amely 

napjainkban is aktuális feladat.  
A programot dr. Mikolasek Sándornak, a népfőiskola 
elnökének gondolatai zárták. A népfőiskola frissen 
választott elnöke köszönetet mondott a szervezőknek, 
előkészítőknek, s olyan szakmai nagyságnak nevezte 
Magyaryt, akinek a munkássága ma is követendő példa 
lehet, ezért is támogatásra méltó a kötet szélesebb 
körű terjesztése, a leendő járási központokba való 
eljuttatása.

Balról jobbra: Mikolasek Sándor, Michl József, Gál 
András Levente, Kövér László, Ambrus János, Imre 
Miklós, Nyikos László.
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A bemutatót a főigazgató gondolatai zárták, felhívta még 
a figyelmet a Magyary műveiből összeállított kiállításra. 
A népfőiskola a hasonmás kötet bemutatásával 
és más népfőiskolai kiadványokkal járult hozzá a 
könyvbemutató szakmai sikeréhez.
A program méltó volt Magyary szellemi nagyságához, 
a közigazgatásban ma is támpontot jelentő korszerű 
gondolkodásához.

keresztesi József
szakmai vezető

TAnulmÁnYúTOn szlOvÉniÁBAn

2011. május 11-13-án Szlovénia rendezte meg az 
Élethosszig Tartó Tanulás Nemzetközi Hetét. Erről a 
magyar küldöttség tagjaként az alábbiakban számolok 
be:

A Felnőtt Oktatás Nemzetközi Intézetének tagjaként a 
Magyar Népfőiskolai Társaság küldöttsége vett részt a 
rendezvényen. Ezen a központból Budapestről három 
fő és a tatai Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság 
képviseletében Keresztesi József, a népfőiskola szakmai 
vezetője és Huszár Miklós tanfolyami hallgató vett 
részt, a május 12-13-ai  programokon.

A külföldi résztvevők Hollandiából, Franciaországból, 
Írországból, Észtországból, Törökországból és 
Magyarországból érkeztek. A programok és az előadások 
nyelve az angol volt.
A szállás és ellátás Preboldban volt, kb. 60 km-re a 
fővárostól, az autópálya mentén. A rendezvényeket 
Preboldban és a közeli Zalecben tartották.
Május 12-én Preboldban sajtótájékoztatót tartottak 10 
órakor. Ezután autóbusszal Zalecbe vitték át a külföldi 
küldöttségeket. Itt a városi művelődési házban tartották 
meg Szlovénia ez évi „Élethosszig Tartó Tanulás  
Hetének’’ ünnepségét. A Kultúrház előtti téren fúvós-
zenekar játszott a részvevők üdvözlésére. Az ünnepség 
rendkívül bensőséges volt. Hivatalos politikai és szakmai 
vezetők 15-20 perces előadásokat tartottak szlovénül. 
A kb. 300 fős hallgatóság lelkesen, tapsolva fogadta 
a beszédeket. Ezután zenekar játszott, és egy csinos 
énekesnő énekelt a színpadon. Ezt követően került 
sor az önkéntes társadalmi munkások kitüntetésére 
és jutalmazására. Erről részletes DVD-t kaptunk. Az 
ünnepség után a művelődési ház előterében asztalokon 
bőségesen terítve, a legkülönbözőbb péksüteményekből, 

tízórait kapott a hallgatóság, valamint ásványvizet és 
gyümölcslevet is. Itt hosszú beszélgetések is voltak.
Délután a külföldi küldötteket elvitték a városi 
könyvtárba, ahol először meghallgattuk egy helyi 
népművész, különböző méretű rézkolompok rázásával 
előadott zenéjét, amelynek dallamát párhuzamosan 
játszott, jól ismert zeneszámokhoz illesztette. Ezután 
a könyvtárban megnéztük egy helybeli fotóművész 
természetben készített nagyméretű fényképeit. Ezt 
követően a városi múzeumot néztük meg, ahol a büfében 
ebédet is kaptunk.

Május 13-án délelőtt a szlovének és külföldi küldöttek 
szakmai előadásait hallgattuk meg. A szervezet 
médiakapcsolatainak szükségességéről és ennek 
fontosságáról volt szó, és különféle javaslatokat is 
hallottunk a médiák közreműködésének alkalmazására.
Délután négy különböző témakörben csoportokba 
sorolták a küldöttségek tagjait keverve, hogy a 
javaslatokat megbeszéljék, véleményezzék, és 
összefoglaló javaslatokat dolgozzanak ki.
A szállás és az ellátás tökéletes volt. A szlovén 
szervezők minden részletre gondosan ügyeltek és 
segítettek bennünket. (Prebold a magyar határtól kb. 
250 kilométerre van.)

Számomra jelentős felismerés volt, hogy milyen fontos és 
milyen hasznos az élethosszig tartó tanítás és tanulás az 
emberek gondolkodásának alakításában és fejlesztésében, 
társadalmi méretekben. Azok az önkéntes közreműködők, 
akik ezen a területen szervezik és irányítják a mozgalmat, 
minden elismerést megérdemelnek.
Nagyon örültem, hogy tagja lehettem a magyar 
küldöttségnek. Rendkívüli élmény volt számomra, 

A szerző – Huszár Miklós – beszélget a holland 
résztvevővel.
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hogy egyik szlovén szervezővel, két holland és az észt 
küldöttel szerény angol nyelvismeretemmel beszélgetni 
tudtam, és hogy erre a beszélgetésre szívesen ráálltak. 
Preboldban egy parkban sétálva pedig egy idős 
házaspárral németül sikerült  szót váltani ottani 
életükről.
Remélem, hogy Szlovéniával kapcsolatos véleményem 
nem sért meg senkit. Szerintem a jövőben Szlovénia 
lehet, vagy máris az: A Balkán kis Svájca, csak baráti 
országokkal és egy tengerrel határolva.

Tata, 2011.05.19.    
huszár miklós

Magyary Z. Népfőiskolai 
Társaság hallgatója

… Én FÜlöP TÍmeA
A fiatal szakemberek részére – a népfőiskola által –

alapított Magyary díj nyertese 2011-ben

Szolnoki születésű lányként Jászberényben élek 
családommal együtt egy otthonos, vidéki, csodálatos 

panorámával megáldott kertes házban. Úgy gondolom, 
hogy a Jászság egész életemet végig kísérte, és  a 
mai napig is meghatározó pontot jelent életemben, 
hiszen kerüljön az ember bárhova is, a jász emberek 

szerető gondoskodását, az összetartozás érzését, a 
szeretet, – amit itthonról kap az ember – azt sohasem 
felejti el. Így aztán a hazán belül van nekem még egy 
„odahaza” is, ahova szeretett családomhoz mindig 
jó dolog visszatérni. 2008 szeptemberétől kerültem 
fel Budapestre, és ezzel együtt a Budapesti Corvinus 
Egyetem Közigazgatástudományi Karán alapszakos, 
igazgatásszervező hallgatóként kezdtem meg felsőfokú 
tanulmányaimat, ahol 2011 júliusában jeles diplomát 
szereztem. Őszintén mondom, hogy ennél megfelelőbb 
iskolát nem is választhatna az, aki valóban érdeklődik a 
közigazgatás iránt. Szerencsés embernek érzem magam, 
hiszen céltudatos lányként már a gimnáziumban 
eldöntöttem, hogy ezen az egyetemen szeretnék tovább 
tanulni és a közigazgatás „tudományával” közelebbről 
megismerkedni. Persze szeretném hozzátenni azt 
is, hogy a családom támogatása és biztatása nélkül 
mindez nem sikerülhetett volna. Azt mondják, hogy az 
ember életében mindig van egy-két fordulópont, ami 
jelentős változásokat hoz magával. Velem sem volt ez 
máshogy. Az egyetem és a Hajnóczy József Kollégium 
lett a második otthonom, segítő tanáraim pedig a 
második családom. Szakmai fejlődésemben a tanárok 
és professzorok mindegyike, kivétel nélkül hozzájárult 
ahhoz, hogy folyamatosan újabb és újabb ismeretekkel 
gazdagodjak.  Az elméleti tudás megszerzése mellett 
természetesen a gyakorlat sem maradhatott el. 2009 
augusztusától szakmai gyakorlatomat a Parlament 
szervezési főosztályán végeztem, ahol a politika és a 
közigazgatás iránt igazából ekkor kezdődött el nagyfokú 
érdeklődésem. Ezenkívül 2011 tavaszán György István 
tanár úr mentorálásával „ A demokratizmus alapelveinek 
érvényesülése a magyar közigazgatásban” címmel az 
Országos Tudományos Diákköri Konferencia Állam- 
és Jogtudományi Szekciójában is megtarthattam 
előadásomat. 2008-tól sikerült felvételt nyernem a 
karon működő Magyary Zoltán Szakkollégiumba, 
amelynek fő célja a fiatal, közigazgatás iránt érdeklődő 
hallgatók felkarolása. Ez a szakmai műhely egy 
másik meghatározó pont volt pályafutásomban, 
hiszen az itt megszervezett kurzusok, vitaestek, 
publikációs lehetőségek és előadások még több 
ismerettel bővítették tudásomat. 2009 szeptemberétől 
már szakmai vezetőként segíthetem a tehetséges 
fiatalok munkáját. A Tatai Népfőiskolával a Magyary 
Zoltán Szakkollégiumon keresztül ismerkedtem meg. 
Úgy érzem, hogy szakkollégistaként, majd szakmai 
vezetőként is nagyban sikerült hozzájárulnom ahhoz, 
hogy a népfőiskola és az egyetemünk közötti szakmai, 
baráti kapcsolat tovább erősödjön, virágozzon. 
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Szeretném leszögezni, hogy mindenfajta elfogultság 
nélkül vallom, hogy a népfőiskola munkája, szervezeti 
működése mindenki és minden előtt példaértékű lehet. 
Azok a szakmai jellegű, magas színvonalú konferenciák, 
- amelyeken lehetőségem volt többször is képviselni 
szakkollégiumunkat-, mind arról tanúskodnak, hogy 
a háttérben komoly, precíz csapatmunka rejlik. 
Sikereikhez és szép eredményeikhez ezúton is fogadják 
gratulációmat, továbbá eddigi szakmai és baráti 
támogatásukat köszönöm szépen! Ami a jövőbeni 
terveimet illeti: az alapszak elvégzése után sikerült 
felvételt nyernem karunk európai-és nemzetközi 
igazgatási mesterszakára, ami a későbbiekben már 
Nemzeti Közszolgálati Egyetem néven működik 
tovább. A nemzetközi közigazgatási, szakmai ismeretek 
elsajátítása mellett az angol nyelvtudásom magasabb 
szintre való emelése is a tervek között szerepel. Mivel 
a közigazgatásban a gyakorlatnak nagy szerepe van, 
ezért a tanév kezdetétől a központi közigazgatásban, 
pontosabban a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
Koordinációs Főosztályán, mint koordinációs referens 
kezdem el karrierem építését.  Természetesen a 
szakkollégiumtól – és a népfőiskolától – továbbra 
sem szeretnék elszakadni, hiszen szakmai vezetőként 
lehetőségem van a későbbiekben is segítenem a szakmai 
műhely munkáját, aminek külön örülök.

A mAGYARY zOlTÁn nÉPFőiskOlAi TÁRsAsÁG 
2011. Évi közhAsznú JelenTÉse 

a) számviteli beszámoló  (e Ft)
Összes közhasznú tevékenység bevétele – 30.804
• Közhasznú célú működésre – 1.111 
• Fentiből önkormányzati -  350
• Fentiből központi költségvetésből - 278
• Pályázati támogatásból –  24.255    
• Közhasznú tevékenység bevétele – 2.688
• Tagdíjból származó bevétel 150
• Egyéb bevétel -  483 

közhasznú tevékenység ráfordításai –   29.863
• Ráfordításként érvényesíthető kiadások -  29.843
• Ráfordítást jelentő eszköz változások  –         20
• Tárgyévi pénzügyi eredmény –        961
•  Nem pénzben realizált eredmény –       -20
• Tárgyévi adózás utáni eredmény –       943
Tájékoztató adatok (e Ft)
• Pénzügyileg rendezett személyi kiadások –    16.717
• Pénzügyileg rendezett anyagi kiadások –    13.127

• Értékcsökkenési leírás –          20
• Pénzügyileg rendezett egyéb kiadás –    3.715
• A szervezet által nyújtott támogatás –       100 
APEH által utal 1 % összege –        278                   

b) költségvetési támogatás felhasználása

Tata Város Önkormányzata – pályázati formában – 
300 e Ft-tal támogatta közhasznú programjainkat, amit 
kifejezetten erre a területre  használtunk fel.
A kocsi önkormányzat 50.000 Ft-os támogatása a 
községi programok költségeihez járult hozzá.

A Tatai Térségi Társulás 200 e Ft-tal támogatja a 
községi programok szervezését, amely összeget 2012 
első félévében tervezünk felhasználni (a támogatás 
decemberben érkezett).

A központi költségvetési támogatásból kapott (NCA- 
709,- e Ft) segítette a működési feltételek megteremtését, 
de az összege hasonlóan 2010-hez, lényegesen kevesebb 
volt az előző időszaknál, így a társaság működtetésében 
nagyon súlyos gondot okozott. A jelentős mértékű 
szolgáltatási szerződés (23.089,- e Ft) a munkaerő-
piaci szolgáltatás ellátását tette lehetővé, melyet 8 fővel 
végeztünk 2011-ben.

Az SZJA 1 %-os támogatásából  278 ezer Ft-tal 
részesültünk, amely kis mértékben csökkent (mintegy 6 
e Ft-al) az előző évhez viszonyítva  –  de így is köszönjük 
a felajánlóknak –  ennek összegét az egészségügyi és 
történelmi  programok előadásaihoz használtuk fel.

Még egy kisebb összegű – 70 e Ft támogatást nyertünk 
a Lakitelek Népfőiskola Alapítványtól a civil napok 
programjaira, amely összeg ott került felhasználásra.

c) A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

Tőkeváltozás 1935 e Ft (megegyezik az előző évivel), 
a tárgyévi eredmény 941 e Ft (előző évi – 1413 e Ft), 
a közhasznúsági tevékenységnek vesztesége 2011-ben 
nem volt (előző évi 1 413 e Ft).

d) A célszerinti juttatások kimutatása (e Ft-ban)

 • 0 Ft – nem történt ilyen jellegű kifizetés 2011-ben.  
   Ilyen kifizetésre nem került sor az elmúlt évben. 
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kÉPek A nÉPFőiskOlA 2011. Évi PROGRAmJAiRÓl

Takaró Károly előadásának közönsége 
a Helyőrségi Klubban

Lezsák Sándor a civil napok megnyitóján - 
Helyőrségi Klub

Mocsai Ádám a civil napok keretében bemutatja 
a Fényes tanösvény tervét

Elnökségi ülés Műhelybeszélgetés a járásokról

Konferencia az ELTE Jogi Karán 
a Magyar Közigazgatási Intézet 80. évfordulóján

KovácsTamás (Kürt, Szlovákia) 
kerekező túrájáról mesél a városházán

dr. Márkus Mihály tiszteletbeli püspök, elnök előadása 
a vallástörténeti sorozaton
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dr. Tóth József (Tata) - 
Magyary professzor előadásait is hallgatta

A Parlamentben került bemutatásra 
Magyary-Kiss könyv hasonmás kiadása

A Szlovéniában szervezett konferencia résztvevői 
között Huszár Miklós és Keresztesi József is jelen volt

A Kálvária-kápolnában 
Schmidmayer Rihárd vezetésével

Fülöp Tímea a diplomája mellé 
a népfőiskola Magyary díját is átvehette

A Magyary konferecia napján a város vezetésével 
a temetőben is emlékeztünk névadónkra

A népfőiskola klub tagjai közös témákról beszélgetnek ’Látóúton’ Esztergomban



Adója 1%-ával támogathatja a nÉPFőiskOlÁT - adószám: 18604166-1-11

e) központi költségvetési szervtől

K-D Regionális Munkaügyi Központ (inform.szolgáltatás ellátása) 23.089,- 
Nemzeti Civil Alap (működési támogatás) –          709,- 
K-D Regionális Munkaügyi K. (foglalkoztatás támogatása)          457,- 

f) A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások

 •  0 Ft – nem történt ilyen jellegű kifizetés 2011-ben.  A vezető tisztségviselők juttatásban nem részesültek.

g) A közhasznú tevékenységről szóló rövid beszámoló

A népfőiskola elnöksége az előző év értékelésével összefüggésben megfogalmazta terveit, elképzeléseit, ezeket 
alapvetően sikerült teljesíteni, de csökkenteni kellett a programok számát. 

A nÉPFőiskOlA A köveTkező kÉPzÉsi És ismeReTTeRJeszTő PROGRAmOkAT, 
RendezvÉnYekeT vAlÓsÍTOTTA meG közhAsznú TevÉkenYsÉGe keReTÉBen:

s. sz. Téma/sorozat neve Programok/
alkalmak száma 

Éves óraszám Beiratkozottak 
száma

Éves részt vevők 
száma

1. Egyetemes történelem – 
középkor

16 32 60 640

2. Egészségügyi sorozat 13 26 35 360
3. Népfőiskola Klub 5 10 15 50
4. Vallástörténet 16 32 60 640
5. Magyar várak-magyar tájak) 8 16 60 400
6. Hadtörténet 7 14 35 150
7. Kocsi programok 6 12 30 180
8. Angol kezdő tanfolyam1 20 40 6 240
9. Angol kezdő tanfolyam2 30 60 8 480
10. Angol középkezdő tanf. 1 40 80 3 240
11. Angol középhaladó tanf. 2. 30 60 6 360
12. Angol középhaladó tanf. 3. 30 60 5 300
13. Angol középkezdő társalgás 20 40 3 120
14. Angol társalgási klub 10 30 5 150
15. B.szepezd angol haladó 15 30 9 270
16. B.szepezd angol kezdő 30 65 7 450
17. Magyary konferencia 1 5 100 100
18. Civil Napok 1 4 150 150
19. Látó utak 1 10 45 45
20. Magyar Kultúra Napja 2 4 200 200
21. Shakespeare Színház 16 64 20 200

összesen 318 696 862 5725

A képzési programok tapasztalatait, adatait elemezve az látható az adatokból, hogy csökkent az egyes tevékenységek 
(sorozatok, előadások) intenzitása és száma – az előző évhez viszonyítva. 
A hagyományos programjainkat folytattuk nagy erőfeszítéssel és előadóink áldozatos vállalásával, de újakat 
már nem tudtunk indítani, illetve csökkentenünk kellett a választékot az ismert pénzügyi forráshiány miatt.  
A nehézségek ellenére kiemeljük a Vallástörténeti  sorozatunkat, az Egyetemes történelmi népfőiskolai programot, 
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a nyelvtanfolyamokat, és nem utolsó sorban Kocson 
szervezett rendezvényeink jelentőségét.

a) szolgáltatási feladat (munkaügyi információ-
szolgáltatás)

Az elmúlt évben a program sajnos későn indult el, 
és sokkal rosszabb pénzügyi feltételekkel, de így is 
örömmel fogadtuk a lehetőséget a feladat 2011. évi 
ismételt elnyeréséről K-E megye egész területére, amely 
8 fő alkalmazásának (foglalkoztatásának) lehetőségét 
jelentette.
A kirendeltségi adatokat elemezve azt látjuk, hogy 
mindenütt elvégezték a kötelező regisztrációs 
nyilvántartást, illetve ezen adatok meghaladják közel 1000 
fővel a szerződésben meghatározott 4 320 főt, összesen 
a szerződés keretében ellátott személyek száma 5240 fő, 
amely szám az előző évhez viszonyítva – időarányosan 
is – pozitív helyzetet mutat. A kirendeltségek közötti 
különbségek részben az adottságaikból következnek – 
Kisbéren szerepelnek legkevesebben – , részben az ott 
dolgozó munkatársak aktivitását, törekvéseit tükrözik. 
Közülük kiemelhető a legmagasabb létszámot (722) 
regisztráló komáromi és a hasonló szintű tatai adat.
A szakmai munka minőségét nagymértékben 
befolyásolják a személyi feltételek, szerencsére a későbbi 
kezdés csak egy esetben okozott váltást, a későbbiekben 
is stabilak voltak a munkatársak, csak Tatabányán volt 
évközben váltás, amit a kirendeltséggel együttműködve 
sikerült zökkenőmentesen megoldani. Ez jellemezte 
az év végi változásokat is (2 fő), ahol szintén nem 
okozott problémát ez a helyzet, amint azt a számszerű  
eredmények is igazolják.
A munka minősége szempontjából fontos feltétel a 
szakmai ismeret és az emberi hozzáállás, érzékenység. 
Ezen a területen is jónak ítélhető a kollégák munkája, amit 
a kirendeltségek vezetői is megerősítettek. A munkaerő-
piaci szolgáltatást ellátó kollégák kulcsszerepet játszanak 
a munkaügyi ellátásban, mivel ők találkoznak először az 
ügyféllel és náluk vetődnek fel a tájékozódásból vagy 
érzelmi feszültségből adódó problémák is, amelyeket 
nem könnyű kezelni, illetve nagyon komoly igénybevételt 
jelent számukra.  
Az információ-szolgáltatást ellátó munkatársakat 
elismerés illeti elnökségünk részéről, mert fontos 
feladatukat igyekeztek lelkiismeretesen teljesíteni, de 
azért is, mert a pénzügyi-finanszírozási problémáink 
őket is érintették, s azt megértették, sőt együttműködtek 
velünk, hogy a nehézségek ellenére, sikeres legyen a 
program.

A képzési és szolgáltatási feladatok ellátása 
mellett még szép számmal végeztünk más, fontos, 
közérdekű feladatokat, amelyek közül kiemelkedik 
a Magyary konferencia, a Magyar Kultúra Napja. 
Bekapcsolódtunk a Kulturális Örökség Napjaiba, 
aktívan közreműködtünk az Állampolgári Részvétel 
Hete helyi megjelenítésében, a kapcsolódó 
felmérésben. 
Népfőiskolánk rendszeresen részt vállal városi 
feladatokból, a civil szervezetek együttműködéséből. 
A civil napok rendezvényeinek előkészítésében, és a 
lebonyolításban is aktívan és érdekes programokkal 
vesz részt, amit az elmúlt évben Lezsák Sándornak, 
a Magyar Országgyűlés alelnökének részvétele is 
megerősített.

2012. február 10.
dr. mikolasek sándor

elnök

A  GYeRmeki szeReTeT: GYÓGYÍR
- Az unokák mosolya –

Családi együttlét igazán örvendetes, csodálatos, 
megbecsülendő alkalom gondolom sokak számára. 
Férjemnek és nekem is még nagyobb ünnep a 
vasárnap, ha magunk körül tudjuk szeretteinket. 
A készülődés is izgalommal teli, mert vasárnapra 
nem szeretünk sok munkát hagyni, hogy a családi 
beszélgetésre, unokákkal való foglalkozásra minél 
több idő jusson.

A 6 éves Boglárka és a négy és féléves Matyika 
nagyon várja férjem „Borzikás” meséit, melyek 
mindig aktuális tanmesék, és természetesen róluk 
szólnak. Sok konfliktust lehet a meséken keresztül 
elsimítani. A betegségekről is hallanak a gyermekek, 
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melyeket nem lehet fájdalommentesen gyógyítani. 
Mandulaműtét előtt áll az egyik unokatestvér, akivel 
együtt éreznek és remélik, hogy nem fog fájni neki. 
Egy sértődött, szúrós Sünikéről is meséltem az 
unokáknak, aki mindenkit megbántott szeretetlen, 
gonoszkodó megjegyzéseivel, elutasító magatartásával. 
A szíve mélyén nagyon szeretett volna egy igazi barátot 
találni, de mivel nem hitt abban, hogy őt is szeretni tudja 
valaki, ezért csak a szúrós tüskéket fordította a hozzá 
fordulókhoz. Egy kedves kislány adott számára olyan 
szeretetet, mely megváltoztatta az életét. A kislány még 
a fájdalmat is elviselte, mert rájött, hogy a szúrós tüskék 
mögött egy szeretetre vágyó Sünike kucorog.
Három kis unokánk is verseng a szeretetért. A 
legkisebbnek, Bencének még könnyebb a dolga, hisz 
a másfél évével több dolgot elnéznek neki a szülők 
és a tesók is. Nehéz lenne rá haragudni, mikor olyan 
kedvesen ránk mosolyog.
Matyikánknak, aki tud már csibészkedni, huncutul 
belecsípni valamelyik tesóba, már nehezebb a 
dolga. Középső gyermek különösen igényli, hogy rá 
figyeljenek. Nekem, mint nagymamának, nagyon fontos, 
hogy ne érezze háttérbe magát. Ő természetesen tudja, 
hogy vigyázva őrzöm, és ezért kitüntet kedvességével, 
figyelmességével.
 Igyekszem mindhármukat egyformán szeretgetni, és 
lányomékon is látom, hogy jó szülők, türelmesek a 
gyerekekhez, de a kis Matyikára különösen oda kell 
figyelni, mert nagyon várja az elismerő szót.
A ragaszkodása is különleges számomra, nehéz tőle 
elbúcsúzni, nagyon érző kis szíve van. Ezen az estén 
én előbb elköszöntem tőlük, mint ahogy ők elindultak 
volna hazafelé.
Boglárkával kezdtem a búcsúzkodást. Ő éppen nutellát 
evett, így csak én adhattam neki puszit, mivel ő nem 
akart engem összekenni. Bence széles mosollyal és egy 
nyálas puszival ajándékozott meg, de Matyika kétszer 
is átölelt és fülembe súgta, hogy nemsokára újra jövünk, 
majd ismételten megpuszilt.

Nehéz volt otthagyni őket, de az énekkarban számítottak 
rám. Siettem a trabanthoz, és kitolattam a garázsból. 
Megdöbbenve tapasztaltam, hogy a kis Matyi a 
garázsajtó mellett áll, kabát és sapka nélkül legörbült 
szájjal és valamit motyog.
– Mama még mondani akarok valamit. Kinyitottam 
az autó ajtaját, beült hozzám. Gondolkozott mit is 
kérdezzen, végül megszólalt:
–   Ma is el kell menned az öreg nénikhez?
Ez volt az a „fontos kérdés” melyre már nem kellett 

válaszolnom, csak átöleltük egymást, és ismét 
elköszöntünk.

Nagy kincs minden gyermek, az ő közelségük szebbé 
teszi a napjainkat. A gyermekek őszinte ragaszkodása 
lelki gyógyír.  

Tata 2012.01.24.

sziklai Tiborné kati    

elOlvAsAndÓ!
„a holnap honlapja…”

Ha elfogadjuk, hogy a természet törvényei tökéletesek, 
hamar be kell látnunk, hogy azok a törvények, amit a 
természet védelme okán hoztunk néha a saját álságos 
(és rendkívül rövid távú) érdekeinket szolgálják. 
Az eredményt bárki tapasztalhatja! 
Választhatjuk az időhúzást, önálltatást vagy a 
környezettudatos „visszagondolkodást”: a harmónia 
és a helyes arányok megteremtését magunkban és 
környezetünkben.
Ez nem jelent feltétlen lemondást a megszokott 
mindennapi kényelmünkről, csak másképpen, más 
rendszerben éljük meg azt a minőséget, ami jó a 
világnak és jó nekünk is.
Ez persze egyedül és egyszerre nem megy.
segítünk.
Nem kell mindenkinek öko-vega, biofaluban lakni ahhoz, 
hogy megélje, megtapasztalja a környezettudatosságot. 
Az „ökofalu-érzés” már eljuttathat mindenkit az 
„előszobáig”, ahol megtörténhet a gondolatok rendezése 
és a „más” életminőségi csomag testre szabottan 
összeállítható. 
Tehát:
Fogadj örökbe (vagy szívedbe) egy ökofalut!-
de hogyan?
- „beíratja” gyermekét az erdei iskolánkba
- környezettudatos családi hétvégét szervez barátaival  
 ismerőseivel Agostyán Ágoston-ligetben
- a különleges zöldturizmus programunk keretében  
 megismeri a helyi táji, természeti, kulturális  
 értékeket
- tegyen egy sétát „utcai ruhában a középkorban”, - a  
 történeti ökológiai programunk keretében, egy épülő  
 középkori faluban
- egyen, mulasson, hallgasson históriás énekeket,  
 táncoljon reneszánsz táncokat, és játsszon egy jót, a  
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 középkori fogadónkban a XV. századból
- sétáljon, fusson, biciklizzen, íjászkodjon, lovagoljon,  
 és mindent, ami a test gyönyörére válik, megteheti az  
 általunk óvott természeti környezetben
- ne tartson otthon lovat, disznót, birkát, kecskét,  
 nyulat, baromfit ha nem lehet, inkább simogassa  
 nálunk (a gyermek) és vigye haza, (megsütni) a  
 felnőtt
- ha pedagógus, küldje el kollegáját akkreditált  
 továbbképzésünkre
- testi-lelki megnyugvása érdekében, keresse föl az  
 Európa hírű Szent-László dombot (0 háttérsugárzás,  
 jobb, mint az Attila domb!)
- „gyalogolja ki testi vágyát, hogy utána Isten  
 tenyerére érkezzen” Jöjjön el a Szent Ferenc oltalmába  
 ajánlott – újra megtalált – történelmi zarándokutunkra  
 (Tata – Baj – Agostyán – Tardos - Kis-Gerecse -  
 Péliföldszentkereszt)
- kertészkedjünk együtt biokertjeinkben, kóstoljunk  
 biobort
- építsünk házat természetes anyagokból
- használjunk otthonunkban is megújuló  
 energiaforrásokat

ÉS MÉG CSAK A TITKOK KAPUJÁBA 
ÉRKEZTÜNK… akkor hát lépjünk át !

A „kapuban” szeretettel várjuk:
Czumpf Attila, Labanc Györgyi

MEGKÖZELÍTHETŐ: vonattal Tatáig, Tatától helyközi 
autóbuszjárattal a tábor megállójáig;
autóval a Tardosi úton a 7-es kilométerkő után jobbra, a 
természetvédelmi sorompón át. Telefon: 30/419– 5080

nAPsÜTÉs És villÁmlÁs
- Grundtvigról először magyarul -

A magyar népfőiskolai 
mozgalmat, a dán-
magyar irodalmi 
kapcsolatokat és 
nem utolsósorban az 
evangélikus egyházat 
érintő, hiánypótló 
könyvet jelentetett 
meg a Budapest 
Környéki Népfőiskolai 
Szövetség: Napsütés és 
villámlás – Grundtvig 

és az élethez írt dalai címmel. Ebbe Klevedal Reich dán 
író kötetét, amely magában foglalja Grundtvig ötven 
legjellemzőbb versét.
   De ki is volt Grundtvig, és miért fontos ő nekünk?
Nikolaj Frederik Severin Grundtvig (1783-1872) dán 
lutheránus lelkész, író, költő, filozófus,  történész, 
tanár, politikus és reformátor volt. 1810-ben szentelték 
pappá, de reformátori tevékenysége miatt élete 
végéig hadakoznia kellett a dán államegyház maradi 
képviselőivel. Ezenközben kezdte el szervezni a 
mindmáig nagy jelentőségű és hatású dán népfőiskolai 
mozgalmát.
   A 19. század legreprezentatívabb dán műveléstörténeti 
alakjaként tartjuk számon, aki költői tevékenységére 
alapozva fejtette ki népnevelői, történészi és papi-
reformátori működését. Skandináv nemzeti-romantikus 
eszmékkel átszőtt monarchikus, felvilágosodás 
kori felfogása ellenére rugalmasan követte a 
parlamentarizmus előretöréseit is. Radikálisan 
megreformálta a bürokrata lutheránus klérust, spontán 
demokratikus alapokra helyezte a vallási közösségeket, 
megszervezte a kisbirtokos és zsellér fiatalok gyakorlati 
nézőpontú, közösségi szellemű, tömeges és ingyenes 
oktatását és nevelését, és friss lendületet adott a dán 
polgári fejlődésnek.
     Eljutott a „népegység” (folkelighed) fogalmához, 
amely a magyar viszonyok között inkább csak 
körülírható, maga a könyv is több oldalon foglalkozik 
ennek kifejtésével. Irodalmi munkásságának jó része 
cikk, vitairat, tanulmány, illetve prédikáció és a 
skandináv nemzeti romantika megalapozására törő 
mitológiatörténeti és nyelvújító írásmű.
    Verseiben, zsoltáraiban, himnuszaiban, népdalszerű 
énekeiben szenvedélyes, költői képekben, metaforákban 
gazdag nyelvű, mély vallásosságról tanúskodó líra 
jelenik meg, mellyel világirodalmi rangját megalapozta. 
Életműve mintegy százharminc vastag kötetre rúg, 
amelyben ezerötszáz dal és zsoltár is található. 
     Grundtvig szelleme mindmáig áthatja Dániát: 
tanulják, elemzik megzenésített verseit, egyházi énekeit 
iskolákban, templomokban: a rádióműsorokban, 
lemezekről ma is éneklik, hallgatják.   
     A Budapest Környéki Népfőiskolai Szövetség régi 
törekvése volt, pótolja azt a hiányosságot, amellyel a 
magyar könyvkiadás tartozik a népfőiskola és az újkori 
Dánia egyik megteremtőjének, és hogy Grundtvig 
szellemiségének megismerésével, megértésével 
erősíthesse a magyarországi népfőiskolai, szabad 
oktatási mozgalmat. Erre a legalkalmasabb műnek 
Reich igen alapos, mégis mindvégig olvasmányosan 
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ismeretterjesztő, népszerűsítő munkája látszott, 
amely bár a dán olvasónak íródott, szinte alapfokon 
képes bevezetni bárkit Grundtvig életrajzába és a 
grundtvigiánus világképbe. 
     Jól szolgálja az olvasmányosság célját, ugyanakkor a 
grundtvigi költészet magyarországi megismertetésének 
is eszköze, hogy a szerző az életrajz folyamatába már 
eleve beillesztette Grundtvig ötven legjellemzőbb versét 
és versrészletét, így a próza és költészet változatosan, 
jól kiegészítik egymást az olvasó számára.
    A kötet szerzője Ebbe Klovedal Reich (1940-2005) dán 
író, publicista, fordító. Történelmet tanult a koppenhágai 
egyetemen, dolgozott újságíróként, számos politikai 
témájú könyvet írt, szépirodalmi műveiben pedig 
felvonultatta a dán történelem legnagyobb alakjait, és a 
krónikás szemszögéből mutatta be a mai dán valóságot. 
Egyik legfontosabb és keresettebb műve a Frederik-
Népkönyv N.F.S. Grundtvig koráról és életéről (1972), 
amelynek témája a   „dánság”megtalálása a mában. 
Ez is azt mutatja, hogy fontosnak tartotta alaposan 
foglalkozni Grundtviggal.   
   A kötet fordítója, Lázár Ervin Járkáló Magyarországon 
született 1953-ban, de harminchárom éves kora óta 
Dániában él, dán állampolgár. Művészeti oktató, 
népfőiskolai tanár, grafikus, de színházi előadásokat 
is írt, illetve rendezett,és ő a szerkesztője az 1989-ben 
alapított koppenhágai Hamvas Béla Északi korona című 
könyvének dán, valamint  Petter Bjerck-Amundsen 
Soren Kirkegaard Kezdőknek című művének magyar 
kiadása fűződik a nevéhez. Magyarországon az utóbbi 
években több alkalommal vezetett népfőiskolai 
képzést.  
    A 2010-ben megkezdett munka eredményeképp 
2011 márciusában nálunk is  megjelenhetett a Napsütés 
és villámlás. A kötet prológusa –a magyar és a dán 
kiadás előszavait követően - azt a visszhangot tekinti 
át, amely öt generációval a jeles férfiú halála után 
földünk több pontján ma is tapasztalható Afrikától 
Amerikáig, Izraeltől Japánig, beleértve Kelet-Európát, 
Oroszországot, Indiát, Skandináviát és természetesen 
Dániát, ahol még ma is Grundtvig a nemzeti dalnok. 
     Az első rész összefoglaló címe: A hívő szabadsága. 
Ez nagyjából az 1783-1826 közötti időt: a gyermekkort, 
az ifjúvá érést, a magányos harcot és a grundtvigi , 
élőszó  kialakulását mutatja be. A második szakasz 
témája a népegység, az 1828-43 közötti évekről szól. 
Ebben helyet, kap a világtörténelem, szó esik a kiadott 
énekgyűjteményről és az iskola az életért” gondolat 
kialakulásáról. Az 1842-55 közötti éveket a néphatalom 
gondolata fűzi egybe: megtudhatjuk, hogyan látja 

a nemzet kérdését, és bepillanthatunk a nemcsak 
politikusi, a dán alkotmány megszületése körüli 
képviselői tevékenységébe, hanem szerelmi életébe 
is. A negyedik rész az öregkoré, az 1855-72 közötti 
éveké.  
     Ebben a négy részben ott kavarog a monarchikus, 
majd alkotmányos Dánia élete, a háborúk a külfölddel 
és hatalmi harcok egymással, Hans Christian Andersen 
Soren Kirkegaard, Thorvaldsen és Mynster püspök, a 
skandináv mitológia és a kor gondolkodása. A kötet 
címét adó napsütés és villámlás” egyszerre volt jellemző 
Grundtvig makacs, kitartó, hívő és harcos jellemére 
és az őt körülvevő világra. Az ötödik szakaszban a 
szerző, Reich négy esszéisztikus utóiratban zárja le a 
kötetet, amelyekben még néhány vonással kiegészíti a 
Grundtvig-portrét  illetve a lelkész-író-politikus máig 
tartó, az egyházra vagy a szabad iskolákra gyakorolt 
hatását.
       Reich könyvének második újdonsága a kettősségben 
rejlik, ugyanis verseskötetnek is felfogható. Ismereteink 
szerint Grundtviggal eleddig meglehetős mostohán bánt 
a magyar műfordítás. Mindössze három költeménye 
jelent meg: egy-egy vers Jánosy István, Kemény Ferenc 
és Orbán Ottó fordításában.     

       Jelen kötet verseinek műfordítója Muzsay András 
(1946)- újságíró, előadóművész és zenei fordító. 
Huszonöt éven át az országot járta előadóestekkel, 
melyeknek fontos része volt az angolszász nyelvterület 
általa lefordított nép - és műdalainak megismertetése, 
tanítása. E témáról a Magyar Televízióban is tartott 
előadásokat. Dalfordításai más előadók lemezeiről 
és saját előadású hanghordozóiról is ismertek. 
Grundtvig műfordításait Lázár Ervin Járkáló magyar 
nyersfordításából, nagy gondolati és formai hűséggel,sőt 
a Grundtvig-dalok kottáinak és hangfelvételeinek 
figyelembevételével készítette,hogy ezek a Dánia-
szerte mindmáig énekelt egyházi és világi művek 
magyarul se csupán olvashatóvá, de akár énekelhetővé 
is válhassanak. Így tehát az első magyar nyelvű 
Grundtvig- verseskötet is kézbe vehető.              
     Az érdeklődők a Napsütés és villámlás kötethez 
(3000 forintos áron) az alábbi címeken juthatnak 
hozzá: Budapest Környéki Népfőiskolai Szövetség, 
Nagy Júlia elnök, bknsz@t-online.hu illetve a Magyar 
Népfőiskolai Társaság 1077 Budapest, Wesselényi u 
13 II/5. szám alatti irodájában és a tatai népfőiskolán 
keresztül.

Weigand Irén
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ÁszÁRi nÉPFőiskOlA TAnÉvzÁRÓJA

Az Ászári Népfőiskola tanévzáróját Székesfehérváron 
tartottuk.
Elsőként a Budenz-házat néztük meg, mely a Fejér 
megyei Múzeumok Szent István Király Múzeum 
Igazgatóságához tartozik.
Az épület Budenz Józsefről kapta a nevét, német 
származású kiváló finnugorkutató, a magyar 
összehasonlítás nyelvészet megteremtője.
Itt helyezték el az Ybl-család hagyatékát a híres építész 
Ybl Miklós Székesfehérvár szülötte. Unokaöccse, Lajos 
szintén építész volt, fia Ervin művészettörténész, az 
olasz Középkori és korai reneszánsz szobrászat egyik 
legkiválóbb magyar ismerője volt.
Végrendeletében a városra hagyta jelentős családi és 
képzőművészeti gyűjteményét.
Utunk második állomása Csók István halálának 50. 
évfordulója alkalmából nyílt a művész életművét 
reprezentáló, nagyszabású kiállítás megtekintése.
Mintegy 110 alkotását, és emellett személyes tárgyait, 
bútorait is bemutatja a Képtár.

A kiállítás érdekessége, hogy a műtárgyakat a róluk 
készült festményekkel összefüggésbe hozza, egymás 
mellé, helyezve állítja ki.
Bernát Aurél így vallott festőkollégájáról: „Az általad 
teremtett szépség magában hordja a derűlátást és a 
mélységet a művészet két ilyen tartalmának ritkán 
összeolvasztható fajtáját.”
Ezért örül mindenki, aki képei elé kerül: ezért nem 
terhelődik meg a néző semmiféle fojtott, vagy 
nyugtalanító érzéssel, s ezért marad emléke tartós.
Ezért örültünk mi is, hogy e színvonalas, kiállítás 
részesei lehettünk és a képek csodálatossága mellett 
még egy másik csodában is részesülhettünk, hiszen a 
kiállítás egyik kurátora, szervezője, rendezője Gartner 
Petra művészettörténész muzeológus mutatta be ezt 
nekünk. Ezúton köszönjük neki, hogy sok-sok érdekes, 
apró, de lényeges momentummal vezetett bennünket 
ezen a napon.

Mindannyian feltöltődve, gazdag élménnyel tértünk 
haza. Aki mindezek után egy kis kedvet kapott, 
látogasson el, nézze meg ezt a kiállítást.
Reméljük az elkövetkező  tanévben is tudjuk majd 
eredményesen folytatni a  megkezdett munkát. 

mazalin zsuzsanna
elnök

kedves BARÁTAim,
örömmel jelentem, hogy az Ünnepi 
Könyvhétre a Kairosz Kiadónál 
megjelent könyvünk:

kamarás istván - 
Ladó Annamária
Szövedék 
(romantikus oknyomozó riportregény)

A műfaji megjelölés szerint romantikus oknyomozó 
riportregény 2018-ban íródik, Kamarás István 
hagyatékát feldolgozva egy Sacré-coeur apáca önti 
formába. A kulturantropológus Annamária nővér még 
születése előtt eltűnt apja után kutat, előbb a zalai 
dombságon, majd Óceániában. Később, a Kamarás-
kutatás keretében a neves könyvtárantropológus 
nyomába ered, és eljut Újvárra, mely a nyolcvanas 
évek elején Reformvár néven híresült el, ahol a puhuló 
diktatúra néhány évnyire kipróbálni  engedélyezett egy 
társadalmi utópiát. Annamária nővér immár Reformvár 
után kutatva lenyűgöző utópistákkal ismerkedik 
meg, nyomdokukban pedig az Ordo Joculatorum Dei 
mozgalommal és karizmatikus vezetőjével. Ebben a 
regényes szövegben történelmi krónika, betlehemes-
játék, evangélium-parafrázis, utópia, kaland, politikai 
szatíra és misztérium szálai szövődnek össze. Egyben 
romantikus történet is, hiszen végül a vágyak és a 
történetek összetalálkoznak, a titkokra fény derül, 
ugyanakkor azért az olvasónak is bőven akad még 
nyomozni, átélni, elképzelni, kitalálni és folytatni 
valója.

A könyv kapható a Libri és más nagyobb 
terjesztőhálózatok boltjaiban, valamint megrendelhető 
a kiadónál: 

Kairosz Könyvkiadó, 
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
1134 Budapest, Apály utca 2/B
E-mail: kairosz@hu.inter.net
Telefon: (36) 1 / 359-9825, Fax: (36) 1 / 359-9825

//:ÜDV://
kamarás istván OJd
író, szociológus, akadémiai doktor (DSc)
1119 Budapest Etele út 21. III. 10.
1/203-3233, +36/30/9612-367
kamarasi@upcmail.hu
honlap: http://www.kamarasistvan.eoldal.hu
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A kiemelkedően közhasznú 
magyary zoltán népfőiskolai  

Társaság kiadványa

2890 Tata, Erzsébet királyné tér 13.
Felelős kiadó: Dr. Mikolasek Sándor
Felelős szerkesztő: Keresztesi József

Szerkesztés, tördelés: Imre Attila

Készítette: Sollers Nyomdaipari Kft.
2890 Tata, Komáromi u. 55. 

Tel.:34/586-036 Tel./Fax: 34/586-037
E-mail: sollers@t-online.hu

Ügyvezető igazgató: Belecz Zsolt

népfőiskolai hírmondó

A nÉPFőiskOlA elÉRheTősÉGei:
Tel, fax: 34/482-409; 06 30/290-20-62

E-mail: nepfoiskola@etata.hu, honlap: www.magyaryz.hu

szerkesztői üzenet:

Tisztelettel köszönjük az elmúlt évi 
támogatást és kérjük, hogy ebben az 

évben (is) népfőiskolánkat jelölje meg 
kedvezményezettként!
Lapzárta: 2012.03.14.
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A Magyary Z. Népfőiskolai Társaság
és Tata Város Önkormányzata
hAmARY dÁniel
(Tata, 1826. 03. 25. – Budapest, 1892. 02. 21.) 
emlÉkÜlÉsT tart
2012. március 23-án (pénteken)15 órakor
a Polgármesteri Hivatal dísztermében (Tata, Kossuth tér 1.) 
a jeles orvos-író halálának 120.és születésének 186. évfordulója alkalmából,
amelyre szeretetettel várja, és hívja az érdeklődőket, Hamary Dániel tisztelőit.

Az emlÉkÜlÉs PROGRAmJA 
Levezető:
keresztesi József, Magyary Z. Népfőiskolai Társaság
michl József polgármester, országgyűlési képviselő köszöntője

előAdÁsOk:
katona Tamás történész (Budapest)
Az 1848-as márciusi ifjaktól a komáromi várig

dr. szabó előd ref. lelkész (Naszály)
Hamary Dániel indíttatás, tatai és pápai tanulmányai, egyházáért végzett tevékenysége

ifj. Gyüszi lászló könyvtárigazgató, helytörténész (Tata) Hamary Dániel katonai-nemzetőri szerepe Tatán 
és Komáromban

Mohos Márta tanár,ny. főmuzeológus (Budapest)Hamary Dániel gyógyítóorvosi- és tudományos szakírói 
tevékenysége - A töb b műfajban alkotó szépíró és közíró 

A szemelvényeket előadják:
Petrozsényi eszter színművész és a Tatai Református Gimnázium diákjai
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hAmARY dÁniel ePiGRAmmÁiBÓl, veRseiBől - mOhOs mÁRTA vÁlOGATÁsA 

/A hAzA sORsA/

Hazám! setét felhőidet látom,
Zokogva leng bús romjaid felett.
Meddig fogod gyászod viselni még?
(Részvét hang, 1843 k.)

Drága szabadságunk vért ontanak érte ezer jók
S még is hány nyomorult adna el egy garasért!        
(Helotizmus, Tata, 1848. aug. 10.)

FORRAdAlmi kÉRdÉs

A nép, mely meguná hordozni a szolgai jármot,
Elszánt harcok közt rántja le zsarnokait,
S új kormányt alakít, mely tükrözi szellemi éltét
És a messze jövő biztosítéka leszen
Biztosíték…szép szó! de ugyan hát kérem alássan
Azt a papucskormányt  fogjuk-e tűrni tovább?           
(Komáromi Lapok, 1849. júl. 30. 17.sz.)


