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TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2019. AUGUSZTUS 20.-AI KITÜNTETETTJEI
Tata Város Zsigmond Király Díja kitüntetésben
részesült MAGÓ OTTÓ, a Tatai Kistérségi Időskorúak Otthonának volt vezetője, több évtizedes,
magas színvonalú munkavégzésének elismeréseként,
melyet a város időskorúinak, elesettjeinek gondozásáért, a rászorultak megsegítéséért tett.
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete idén
bővítette a kitüntetések sorát, létrehozva Tata Város
Mátyás Király Díját. A kitüntetések alapításáról és
adományozásuk rendjéről szóló önkormányzati rendelet szerint a Képviselő-testület az elismerést azon
magánszemélynek adományozhatja, aki a város közössége érdekében az itt élő embereket szolgálatával és szeretetével gazdagította. 2019-ben Tata Város Mátyás Király Díja kitüntetésben részesült
FRANKÓ MÁTYÁS, a Tatai Evangélikus Egyházközség lelkipásztora, több évtizedes kiemelkedő gyülekezetépítő, szellemi, lelki közösségformáló
tevékenységének elismerésekképpen.
Tata Városáért kitüntetés ezüst fokozatában részesült LANGMÁR ISTVÁN építész-tervező és
LANGMÁR ISTVÁNNÉ pedagógus, a Magyar
Máltai Szeretetszolgálat önkénteseiként végzett alázatos, lelkiismeretes, odaadó, karitatív tevékenységük elismeréseképpen.
Tata Városáért kitüntetés ezüst fokozatában részesült GÚTAY JÁNOS alkotóművész és pedagógus,
valamint GÚTAY JÁNOSNÉ pedagógus, kiemelkedő pedagógiai és közösségépítő munkásságukért, a
tehetséggondozás terén kifejtett sokrétű tevékenységük elismeréseképpen.

Tata Városáért kitüntetés ezüst fokozatában részesült LENTULAI MÁRIA, a Felnőtt Utazók
Klubjának vezetője, a város civil szervezeteinek,
különösen a sport, helytörténeti és kulturális közössé-

geinek tevékenységét több évtizede segítő, szervező
munkájának elismeréseképpen.
Tata Városáért kitüntetés ezüst fokozatában részesült PÁPAI JÓZSEF (Joci) zenész, országos és
nemzetközi szinten sikert arató előadóművészi tevékenységének elismeréseképpen, mellyel hozzájárul
szülővárosa, Tata hírnevének öregbítéséhez. (Pápai
Joci fellépése miatt nem tudott részt venni az eseményen, kitüntetését egy későbbi időpontban veszi majd
át a Városházán.)
Tata Városáért kitüntetés bronz fokozatában
részesült Szabó Kornél karate edző, a Renmei
Kyokushin Karate Sportegyesület vezetője, a
kyokushin karate harcművészet szellemiségének hazai megismertetésében, népszerűsítésében, oktatásában végzett önzetlen tevékenysége elismeréseképpen.
Tata Város Díszpolgára kitüntetésben részesült
SOLTÉSZ ISTVÁN hegedű tanár, aki több mint öt
évtizeden keresztül tanította hegedűre, kamarazenére,
a zenekari játék és a zene szeretetére a tatai gyerekek és fiatalok százait. Ezen kiemelkedő, elismerésre
méltó zenepedagógiai tevékenységével hozzájárult
Tata hírnevének öregbítéséhez.

A minden kitüntetettnek szívből gratulálunk, sok örömet,
sikert és jó egészséget kívánunk további munkájukhoz a
népfőiskola elnöksége nevében!

Adója 1%-ával támogathatja a NÉPFŐISKOLÁT - adószám: 18604166-2-11
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MAGYARY KONFERENCIA – 2019
A Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság és Tata
Város Önkormányzata szervezésében június 12-én
rendezték az idei Magyary Konferenciát a Piarista
Rendház épületében. Az esemény hagyományosan
az Öreg-tó partján kezdődött, ahol megkoszorúzták
Magyary Zoltán szobrát, majd ezt követően szakmai
előadásokkal folytatódott.
A konferenciát már
hosszú évek óta
megrendezi a népfőiskola
Magyary
Zoltán születésnapjának hetében. Borsó
Tibor a Népfőiskolai Társaság elnöke
az esemény kapcsán
úgy nyilatkozott: Ilyenkor arról a közigazgatás
tudósról
emlékezhetünk meg,
akinek a tanai, tudása máig élő és hasznosítható annak érdekében, hogy a kormányzást, a jogalkotást közelebb hozzuk az emberekhez.
Minden tatai büszke
lehet Magyary Zoltánra, akinek szellemi hagyatékára építve a népfőiskola egy
hosszú távon működő közösséget tudott
összekovácsolni,
mely tovább viszi
a névadó eszmeiségét, és programjain
keresztül folyamatosan értéket közvetít – mondta
el Borsó Tibor, aki a konferencián „Hagyomány és
megújulás a Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság
tevékenységében” címmel tartott előadást.
Michl József polgármester a találkozón elmondta: Magyary Zoltán Tata
szülötteként
olyat
alkotott, amiből napjainkban és még a
jövőben is sokat tanulhatunk. Munkássága kiemelkedő volt
abban a tekintetben
is, hogy képes volt

önmagán túllépve széles körben, térségben gondolkodni: a Tatai járáson keresztül mintát mutatott arra,
hogyan tud egy város úgy együttműködni a környező kistelepülések közösségeivel, hogy nagyságával,
erejével ne elnyomja őket, hanem maga mellett, segítő társként erősítse. Hogy Magyary tapasztalatait,
tudását hogyan hasznosítjuk, és hogyan követjük a
példáját, annak bemutatására nagyon jó alkalom ez a
konferencia – fogalmazott Michl József. A város-vezető „Bővült a Felsőoktatási Képzési Központ Tatán”
címmel tartott előadást a helyszínen.
A szakmai találkozón a piarista rendházban számos
témát érintettek az előadók, többek között a közigazgatás jövőjéről, a magyar közigazgatás hatékonyságáról.

Prof. Dr. Kis Norbert dékán (NKE), Palich Etelka elnök
(Kom.és Áll.i Köztisztv.i Kar), dr. Kancz Csaba megyei
kormánymegbízott és dr. Bíró Attila h. államtitkár

Téma volt még a megyei értékek őrzése és dr. Kálmán Attila (balra) munkássága.

Erről hallhattak az érdeklődők színes előadást dr.
Márkus Mihály (jobbra) ny. református püspöktől,
a népfőiskola alapító tagjától, aki 10 éven át az elnöki
feladatokat is ellátta.
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MAGYARY DÍJAS HALLGATÓK - 2019
A Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság elnöke, Borsó
Tibor ebben az évben két egyetemistának adta át a Népfőiskola által alapított Magyary Zoltán Közigazgatási Díjat a
Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) Államtudományi
és Közigazgatási Kar diplomaosztóján. Idén Kolostyák
Kamilla és Tóth Klaudia végzős hallgatók részesültek a
díjazásban. Kamilla közigazgatás-szervező, míg Klaudia
nemzetközi igazgatás alapszakos hallga-tóként, számos
tudományos, szakmai és közösségi tevékenységükkel érdemelték ki a Népfőiskola elismerését.

Kolostyák Kamilla a Nagykunság fővárosából, Karcagról érkezett az Egyetemre, ahol 2016 őszén kezdte
meg tanulmányait. Mai napig azt vallja: „Az életben
nem szabad attól félni, hogy olyan helyzetekbe kerülsz,
amelyekben új kihívásokkal találkozol. Ettől válik érdekessé, s végső soron ez hozza ki belőled is a legtöbbet.”. Ezen gondolatot is szem előtt tartva jelentkezett
tanulmányainak első félévében a Magyary Zoltán Szakkollégiumba (MZSZK). A Szakkollégium remek lehetőséget nyújt mind a szakmai fejlődés, mind a közösségi
élet terén, ugyanis hasonló érdeklődésű és értékrendű
hallgatók veszik egymást körül, közel azonos célokkal.
Ezen közösség részeseként szerette volna Kamilla is az
egyetemi éveit hasznosan eltölteni. Miután 2017 januárjában az MZSZK tagjává vált, a kommunikációs bizottság munkáját erősítette, majd az évzáró közgyűlésen a
Szakkollégium kommunikációs vezetőjének választotta
meg Kamillát a közgyűlés. Egy éves mandátuma lejárta
után kellő ambícióval nyújtotta be az elnöki tisztségre
szóló pályázatát, és 2018 szeptemberében a közösség
bizalmat szavazott számára, így az NKE-s és szakkollégiumi éveit ebből a pozícióból búcsúztathatta.

Kamilla a tudományok iránt is elkötelezett, így több
éven keresztül tagja volt az Államtudományi és Közigazgatási Karon működő Alkotmány-és Összehasonlító Jogi Tudományos Diákkörnek (TDK), a Választási TDK-nak, valamint a Polgári Jogi Tudományos
Diákkörnek is. Utóbbinak tanulmányai harmadik évében hallgatói titkára is volt, s mellette a Civilisztikai
Intézetnél tevékeny-kedett demonstrátorként. Ennek
eredményeként mérhette össze tudását jogász szakos
hallgatókkal az Országos Polgári Jogi Jogesetmegoldó
Versenyen, valamint az Országos Jogi Disputa Versenyen.
Az ezekkel járó számos feladat azonban nem tántorította el Kamillát attól, hogy bekapcsolódjon a kutatói
életbe is, melyet az Új Nemzeti Kiválóság Program kétszer is elnyert pályázata segített. A jogtörténeten belül
érdeklődése középpontjában a házasság intézményének
megismerése állt. Célja volt, hogy betekintést nyerjen az
egyházak és az állam közötti kapcsolatba, hogy mélyrehatóan megismerje a házassági köteléki jogot, kiemelt
figyelmet szentelve a protestánsok által alkalmazott
joggyakorlatra. Kutatásait levéltári forrásokra alapozta,
így többször megfordult a Veszprémi Főegyházmegyei
Levéltárban, a Magyar Nemzeti Levéltár Fejér Megyei
Levéltárában, valamint az Országos Levéltárában is. A
Kamilla által vizsgált korszak iratanyaga az 1787-1848,
továbbá az 1897-1920 közötti időszakra esett. Kutatási
eredményeivel Kamilla számos országos konferencián
megfordult, ahol szép helyezéseket ért el, mint például az Intézményi Tudományos Diákköri Konferencián
kétszer szerzett harmadik helyezést, s végül az országos
fordulón is harmadik díjjal jutalmazták.
Kamilla tanulmányaira is nagy hangsúlyt fektetett,
így tanulmányi eredménye elismeréseként kétszer részesült Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjban, Dr. Kis
Norbert dékán úrtól kétszer vehetett át Dékáni Dicsérő Oklevelet, az Államtudományi és Közigazgatási Kar
diplomaosztóján pedig megkapta az legrangosabb Pro
Juventute díjat.
Kamilla úgy vélekedik, hogy minden, amit elért nagyban köszönhető a Magyary Zoltán Szakkollégiumnak,
ugyanis mindezekre nem biztos, hogy sor került volna,
ha nincs az a sok támogatás, amit a szakkollégista társai nyújtottak neki, illetve ha nincsenek olyan motivált
emberek, akikért érdemes dolgozni. Kamilla ezúton is
szeretné megköszönni a Szakkollégium igazgatójának,
Dr. Horváth Attilának, valamint a szakkollégista társainak a sok segítséget és támogatást, amit az elmúlt évek
alatt kapott. Továbbá nagyon hálás a Magyary Zoltán
Népfőiskolai Társaságnak a megtisztelő elismerésért és
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támogatásért, amit az általuk alapított Magyary Zoltán
Közigazgatási Díj jelentett.
Tóth Klaudia 2016-ban kezdte meg tanulmányait az
NKE-n, ahol gyorsan bekapcsolódott az egyetem pezsgő életébe. Először a kari hallgatói önkormányzat tanulmányi bizottságában segítette hallgatótársait, majd
az NKE-re érkező Erasmusos hallgatók beilleszkedését
segítette mentorként. Mivel már a gólyatáborban elhatározta, hogy az egyetemi órákon felül több hangsúlyt
szeretne fordítani a szakmai fejlődésére, ezért elhatározta, hogy a Magyary Zoltán Szakkollégium tagjává
szeretne válni. Az őszi szemeszter végén végül bekerült
a Szakkollégiumba, majd a tavaszi félév lezárásakor sikerrel pályázta meg a szervezet elnöki pozícióját.

Az MZSZK-ban végzett szervező, koordináló munkáján túl az egyetemi kutatói életbe is belekóstolt. Érdeklődési körének megfelelő témákat elemezve Klaudia
olyan kérdésekre kereste a választ, hogy miként lehetne enyhíteni az afrikai migrációs problémákat, hogyan
válhatna sikeres és fenntartható projektté a száhel-övi
Nagy Zöld Fal kezdeményezés, valamint, hogy a térségben tevékenykedő dzsihadista szervezetek hogyan
kovácsolnak előnyt a régió társadalmi, politikai és gazdasági kihívásaiból.
Klaudia tanulmányai során egyszer ért el első, illetve kétszer második helyezést az Egyetemen tartott
intézményi tudományos diákköri megmérettetésen, s
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ezen felül kétszer különdíjban is részesült. Az országos
versenyre kijutva harmadik helyezést ért el a Had- és
Rendészettudományi szekció Biztonság- és védelempolitika tagozatában. Számos egyetemi és országos
konferencián adott elő, poszterversenyeken ért el helyezést, valamint tanulmányai alatt többször is elnyerte az
Új Nemzeti Kiválóság Program fiatal kutatók számára
kiírt ösztöndíját. Az alapszak során hallgatói tudományos, illetve szakkollégiumi ösztöndíjban is részesült.
A harmadik év végén pedig a Nemzetközi és Európai
Tanulmányok Karon Klaudia kapta meg az Egyetemi
Szakmai Díjat is.
A hallgató számára valóban a Magyary Zoltán Szakkollégium jelentette azt a közeget, ahol nemcsak szakmai, hanem közösségi téren is „otthon érezhette magát”. Legmeghatározóbb szakkollégiumi élményként
említette a kolozsvári tanulmányutat, illetve a Magyary
Zoltán Népfőiskolával való együttműködést, s a közösen szervezett tatai Záróközgyűlést. Klaudia szerint a
Szakkollégium esszenciája abban rejlik, hogy plusz tudásra vágyó, elszánt, ambiciózus egyetemi hallgatókat
tömörít a szervezet, akik egymást támogatva és segítve
fejlődnek mind szakmai, mind közösségi téren.

Borsó Tibor az MZNT elnöke átadja
Tóth Klaudiának a népfőiskola díját

Kolostyák Kamilla egyetemi tanulmányait a Pázmány
Péter Katolikus Egyetem Jog-és Államtudományi Karának jogász mesterképzésén folytatja, míg Tóth Klaudia
az alapszakos diploma megszerzése után felvételt nyert
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem nemzetközi közszolgálati kapcsolatok mesterszakra. Szabadidejében szeret utazni, olvasni, önkénteskedni. Úgy tervezi, hogy
a mesterszak alatt egy félévet külföldön fog tanulni az
Erasmus program keretén belül, hiszen a világra való
nyitottság és a különböző kultúrák megismerése rendkívül fontos számára.

Adója 1%-ával támogathatja a NÉPFŐISKOLÁT - adószám: 18604166-2-11

6.

A MAGYARY ZOLTÁN NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG IDŐKÖZI TÁJÉKOZTATÓJA • TATA, 2019. SZEPTEMBER

CSELEKVŐ KÖZÖSSÉGEK, NÉPFŐISKOLÁK
(Lakitelek, 2019.05.15-16.)

2019. május 15-16-án kétnapos konferencia volt a Lakiteleki Népfőiskolán.
A KONFERENCIA TÉMÁJA: cselekvő közösségek
aktív közösségi szerepvállalása.
Lezsák Sándor a Magyar Országgyűlés alelnöke, a Lakiteleki Népfőiskola alapítója köszöntötte a résztvevőket.
Majd Fekete Péter a kultúráért felelős államtitkár beszélt a cselekvőképes közösségek minél szélesebb körű
kiépítéséről, a társadalomban való aktív közreműködésükről.
Závogyán Magdolna a Nemzeti Művelődési Intézet
ügyvezetője felhívta a figyelmet arra, hogy minden közösségépítés terén fontosak a gyökerek: és vizsgálni
kell azt, hogy mihez képest mozdultunk el.
Borsó Tibor, az MZNT elnöke

Szent-Györgyi Albert szobra
a Lakiteleki Népfőiskolán

Ilyen közösségfejlesztő szerepet töltenek be az egyre
nagyobb számban lévő népfőiskolák.
A rendszerváltás után a népfőiskolák rendszere kezdett
újra éledni, elsősorban olyan településeken ahol ennek
már gyökerei voltak. Így volt ez a mi településünkön is.
1995-ben Tatán megalakult a Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság. Melynek elmúlt 24 évéről igen színvonalas, áttekintő előadást tartott Borsó Tibor, a népfőiskolai társaság elnöke.
A társaság esetében valóban visszatértünk a gyökerekhez, hiszen az 1940-1944 között már működő népfőiskola szolgált alapul.
Azonban a mai szervezet célja lényegesen kibővült,
egyre növekvő feladatokat kell ellátni.
A cél elérését sok-sok sikeres pályázat be-nyújtásával
lehet megvalósítani.
Ízelítőt kaptunk kisebb, 4-5 évvel ezelőtt alakult csoportokról pl. Kiscsőszi népfőiskoláról. Ők több kérdést
intéztek Borsó Tiborhoz a kezdeti nehézségek áthidalásáról, és működésük sikeresebbé tételéhez kértek
szakmai segítséget.

Értékes tájékoztatást kaptunk a határon átnyúló, közös
értékeket létrehozó Mórahalmon működő KAPOCS
Népfőiskola munkájáról. A szervezetet 5 magyarországi település és 3 Szerbiában lévő magyar nemzetiségű
település alkotja.
Hitvallásuk: „… az összetartozás az egység és a nemzettudat erősítése érdekében nemzetünk értékeit össze
kell gyűjteni, dokumentálni az értékvédelem alapjául
szolgáló dokumentáció a szigorú nyilvántartás és kutathatóság szabályai szerint meg kell őrizni.”
Ennek értelmében értéktárat hoztak létre, melyet folyamatosan bővítenek. A gyűjtő-munka során egyre nagyobb és erősebb közösség szerveződik.
Köszönöm a lehetőséget, hogy részt vehettem a
konferencián:
Giber Lászlóné,
tatai népfőiskolás

SZENTENDRE – 2019.08.22.

Ünnepélyes hangvételű, egész napos zárókonfere
nciával búcsúzott a Cselekvő közösségek – aktív szerepvállalás projekt Szentendrén. Habár hivatalosan
csak szeptember 15-vel ér véget a három éves és 3
milliárd forint vissza nem térítendő európai uniós
támogatásból megvalósult program, formálisan már
elköszöntek a résztvevők. A projekt a Szabadtéri
Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ, az NMI Művelődési Intézet Nonprofit
Közhasznú Kft. és az Országos Széchényi Könyvtár konzorciumi partnerségében, a Széchenyi 2020
program keretében valósult meg. A múzeumi, a közművelődési és a könyvtári terület egyedülálló össze-
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fogása egyebek mellett hozzájárult a valós közösségi
értékek bemutatásához, a helyi közösségek megerősítéséhez, a helyi kulturális intézmények és az ott lakók közötti kapcsolatok erősítéséhez, illetve számos
más területen is pozitív hatást fejtett ki.

A program szakmai vezetői és a közösségfejlesztés
elindításában aktív néhány kolléga

A rendezvénynek a Szabatéri Néprajzi Múzeum adott
otthont. A program, rövid sajtótájékoztatót követően, konferenciával folytatódott, a levezető elnök dr.
Arapovics Mária projektvezető volt. A nap első felében
Dr. Fülöp Péter, az EMMI művészeti, közművelődési
és közgyűjteményi ügyekért felelős helyettes államtitkára illetve a három partnerintézmény vezetője: Dr.
Cseri Miklós, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum főigazgatója, Závogyán Magdolna, az NMI Művelődési Intézet
Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője, valamint Fehér
Miklós, az Országos Széchényi Könyvtár Könyvtári Intézet igazgatója mondott beszédet.
Dr. Fülöp Péter helyettes államtitkár, a projekt megnyitóünnepségén elhangzottakra utalt vissza. Felidézte Fekete Péter kultúráért felelős államtitkár szavait, majd tovább
fűzve az eszmefuttatást elmondta, „Csak olyan közösségben teljesedhet ki az életünk, amely aktívan kezdeményez, szerepet vállal a közösség egyes tagjaiért, illetve a
közösség egészéért is. Olyan közösségben jó lenni, amelyik nem passzív, nemcsak sodródik az árral, hanem tesz
is magáért. Meg tudja fogalmazni kérdéseit, problémáit
és ezekre szüntelenül választ és megoldást keres.”
Dr. Cseri Miklós, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum főigazgatója röviden összefoglalta a projekt legfőbb eredményeit. Elmondta, hogy a projekt a kulturális intézményrendszer eszközeivel segítette az önkormányzatok,
múzeumok, könyvtárak, közművelődési intézmények,
civil szervezetek és a lakosság közötti kapcsolatok
megerősödését és nagymértékben hozzájárult az aktív
közösségek számának növeléséhez.
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Závogyán Magdolna, az NMI Művelődési Intézet
Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője beszédében köszönetet mondott Beke Mártonnak, aki édesapja szellemi örökségét is megidézve reagált a közművelődés vonatkozásában arra, hogy mi a feladata ma a kultúrának a
helyi társadalom és a gazdaság fejlődésében.
Fehér Miklós, az Országos Széchényi Könyvtár Könyvtári Intézet igazgatója a három szerv együttműködésének jelentőségéről beszélt. Kiemelte, számára az elmúlt
három év legmaradandóbb hozadéka az, hogy a projekt
kapcsán a három társintézmény – a közös munkának
köszönhetően – olyan erőforrás kiegészítéssel tudott
együttműködni, amelyet a jövőben is meg kell őrizni.
Jelezte, hogy a saját projektjeiken dolgozva, továbbra is
igényt tartanak a közös tervezésre és az “együtt cselekvésre”, hiszen úgy sokkal hatékonyabban lehet eredményeket elérni.
A rendezvény második részében olyan helyi közösségek, kulturális intézmények és civil szervezetek képviselői számoltak be tapasztalataikról, amelyek közösségfejlesztő tevékenységüket a projekt során kidolgozott
módszertani útmutatások alapján hajtották végre. Ezt
követően három múzeum és két könyvár vehette át a közösségi működést elismerő oklevelet. A Nemzeti Művelődési Intézet „A közösségfejlesztés arcai” címmel 15
részes módszertani portréfilm-sorozatot jelentetett meg.
A rendezvény keretében a sorozatban szereplő művelődéskutatók, illetve hozzátartozóik számára átadták a
DVD gyűjtemény tiszteletpéldányait.
A konferenciát dr. Bereczki Ibolya, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum ágazati feladatokért felelős főigazgatóhelyettesének beszéde zárta le. A főigazgató-helyettes
röviden összegezte a nap eseményeit az elhangzott beszámolók tükrében. Kiemelte a Cselekvő Közösségek
projekt eredményeit és megköszönte mindazok munkáját, akik hozzájárultak az elmúlt három év szakmai
sikereihez. (Forrás: Internet.)

A projekt keretében számos kiadvány jelent meg. A
„Kulturális közösségi mintaprojektek” (szerk. Arapovics
Mária) kötetben örömmel olvashatjuk a népfőiskola és a
baji IKSZT programjának bemutatását.
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GELLÉRTHEGYI TÚRA

2019. június 22.-én szombaton három unokámmal,
Ági lányommal és két kis baráttal vonatoztunk Budapestre. A Gellérthegy volt a cél, hogy meghódítsuk
több száz jókedvű útitárssal együtt. Pár éve hagyomány már, hogy Varga István a tatai finn-magyar baráti társaság vezetőjének kezdeményezésére, és a finn
nagykövet támogatásával Nordic walking botos túrát
szerveztek, melyre bárki jelentkezhetett.
Ez a délelőtt ragyogó napsütéssel kecsegtetett mindnyájunkat. Az unokáim, mint a kiscsikók nekiiramodtak és mi csak igyekeztünk utánuk. Pár száz méter
után megvártak bennünket. Örültem, hogy újra együtt
haladhatunk. A 9 éves Bence unokámnak oda súgtam:
- Kicsit lassabban mehetnétek!
Válasza:
- Mama, te pedig gyorsabban!
Igaza volt, de nem tudtam teljesíteni, mint ahogy Ő
sem az én kérésemet.
Megálltunk pár helyen pihenni, tornázni és gyönyörködni. A Budai vár, Duna a sok hajóval, szép hídjaival,
az Országház látványa lenyűgözött mindnyájunkat
Az emelkedő szakadékos részén jó volt a korlátba kapaszkodni. Egy útszakaszon Bence, aki tudta, hogy már
mellettem a helye, /hisz szüleinek is ezt ígérte/ kibújt a
korláton kívülre. Számítottam cselekedetére, így csak
azt kértem lépjen vissza, ijedtségemet palástolva.
- Ne aggódj , nem esek le, nincs itt olyan nagy mélység. – nyugtatott meg.
- Mit gondolsz miért tettek ide korlátot?

- Neked, mama.
- A korlát a védelmünkre és persze segítségünkre is
készült, ezért nem bújunk át alatta.
Láttam gondolkozott, de több ilyen próbálkozása nem
volt, hisz tudta szeretetből óvom.
David Eberhard svéd pszichiáter: „Gyermekek a hatalmon” című könyve a túl engedékeny szülőket figyelmezteti. Ha nincs korlát, mely a gyermeknek segít az eligazodásban tanácstalanságot, elveszettséget,
akár agresszív viselkedést is eredményezhet. A családban kell megtanulni az együttélés szabályait, hogy
később boldogulni tudjon az ember az életben. Csodálkozunk a sok neveletlen, kezelhetetlen, tiszteletlen, tanulásban akadályozott gyermeken. Nem szabad
azonnal ugrani, ha valamit kitalál egy gyermek, észérvekkel, szeretettel meg lehet győzni őket. Tudniuk
kell kitartónak lenni egy cél elérésének érdekében és
időnként megtanulni lemondani valamiről és elfogadni, hogy a rossz is az élet része. A problémamegoldó
képességet fejleszteni kell bennük. A küzdeni tudás
nélkülözhetetlen.
„Minden szabad nekem, de nem minden használ!”olvashatjuk a Bibliában.
Ha egy gyermek érzi az okos, őszinte szeretetet a szülő részéről, az útmutatást is elfogadja.
Segítsük őket az eligazodásban!
Tata, 2019. július 2.
Sziklai Tiborné Mészáros Katalin
nyugdíjas védőnő
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NÉVADÓ ÜNNEPSÉG MAGYARY ZOLTÁN TISZTELETÉRE
A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEMEN
Ezentúl Magyary Zoltán nevét viseli az NKE Oktatási Központ 500 fős előadóterme. „A névadással azt fejezzük ki, hogy a Nemzeti Közszolgálati
Egyetem a jogtudós tudományos életművét saját
maga és a modern magyar közigazgatás számára is
irányadónak tekinti”- fogalmazott Koltay András
rektor azon az ünnepségen, amelyen megkoszorúzták Magyary nemrég elkészült emléktábláját is.
„Ez a nap nemcsak a kar, az egyetem, vagy a közigazgatási felsőoktatás ünnepe, hanem kormányzati szinten is fontos esemény”- mondta el Kis Norbert, az NKE Államtudományi és Közigazgatási
Kar dékánja.
Az intézmény rektora szerint a jogtudós élete és
halála egyaránt szimbólum erejű. Koltay András
elmondta, hogy az európai műveltségű közigazgatási jogász maradandó életművet alkotott egy
olyan embertípus képviselőjeként, amely minden
ízében a XX. század első felének Magyarországához tartozott és 1945 után üldözötté, számkivetetté vált. „Magyary azt vallotta, hogy a közigazgatási jog csak egy szűkebb szelete a közigazgatás
tanának; utóbbi az állam cselekvő életét a maga
teljességében öleli fel, a számára releváns cselekményeket ragadja meg”- hangsúlyozta az
egyetemi vezető, aki szerint a közigazgatás nem
az emberek ellenében, hanem azok érdekében
működik. „A közigazgatásnak nincs más létjogosultsága, nincs más mértéke, mint az emberek
és a nemzet szolgálata”- idézte fel a XX. századi
magyar tudományfejlődés kiemelkedő alakjának
gondolatait. A rektor szerint nem meglepő, hogy
ez a gondolat a kommunizmus évtizedei alatt veszélyesnek tűnt, ahogyan az sem, hogy egy újabb
rendszerváltást követően a mai kor közigazgatásáról sem gondolkodhatunk másként. „A teremelnevezés szimbólum, mellyel az emlékezők azt kívánják jelezni, hogy nem felejtették el; személyét
és művét mércének tekintik életükben és utódaik
előtt is”- tette hozzá Koltay András.
Orbán Balázs miniszterhelyettes előadásában
Magyary Zoltán szavait idézte: „Amit az athéniak
Platón szerint még nem tartottak taníthatónak, az
ma már tanítható, legalább abban a részében, hogyan kell azokat az embereket kiválasztani és ké-

pezni, akikre az állam nem tanítható feladatokat
rábízott”. A Miniszterelnökség államtitkára szerint
az állam működésének van egy eleme, ami tanítható: az, hogy hogyan képezzük azokat az embereket, akik ezt elvégzik. „Az NKE-nek pontosan ez
a feladata. Mi valami olyat próbálunk, ami Platón
szerint nem volt megvalósítható, Magyary Zoltán
szerint viszont igen”- mutatott rá, majd hozzátette, ez fontos, nemes és nehéz feladat. Orbán Balázs
köszönetét fejezte ki, amiért az NKE legnagyobb
előadótermének átnevezésével Magyary Zoltán
emléke előtt tiszteleg, s reményét fejezte ki, hogy
a kormányzat is meg tud felelni a professzor emlékének.
„Az NKE oktatási épülete nívójában méltó hely a
közigazgatás-tudomány és a rendészet jövőbeli generációinak képzésére”- hangsúlyozta beszédében
Beró Henrietta. Tata Város Önkormányzatának alpolgármestere elmondta, hogy az épület olyan emberekkel van tele, akik Magyary Zoltán szellemiségét őrzik és továbbadják. „Magyary életútja hiába
volt rögös, voltak olyanok, akik felismerték, hogy a
jövő csak előremutató gondolataival építhető”- jegyezte meg a tudós szülővárosának képviselője.
Horváth Attila, a Magyary Zoltán Szakkollégium
elnöke szerint nagy megtiszteltetés, hogy a szakkollégium példaképéről nevezik el az NKE előadótermét. „A szakkollégium alapításakor az volt a fő
célkitűzés, hogy méltó módon képviseljük Magyary
örökségét. Ennek tagjaink napról napra megfelelnek”- hangsúlyozta. Elhangzott, hogy mára befejeződött a Magyary életmű, a tudós szellemi hagyatékának digitalizálása, így bárki számára szabadon
elérhető és kutatható a professzor életútja, munkássága. Ehhez kapcsolódóan a Ludovika Főépület
kiállítóterében virtuális Magyary életműkiállítást is
rendezn(t)ek.
Az ünnepségen a szónokok és a Magyary Zoltán
Népfőiskolai Társaság képviselője – Borsó Tibor
elnök - koszorút helyeztek el a nemrég elkészült
Magyary-emléktáblánál.”
Forrás:
Névadó ünnepség Magyary Zoltán tiszteletére; Fecser
Zsuzsanna; Nemzeti Közszolgálati Egyetem; 2019.
június 13. Közzétéve 2019. június 16 | Szerző: szerk.
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SZ. TÓTH JÁNOS HALÁLHÍRÉRE
(2019. június 25.)

Ha nem is ért teljesen váratlanul bennünket, akik a magyar népfőiskolai mozgalom területén tevékenykedünk,
mégis megdöbbentett mindenkit, hogy meghalt Szigeti
Tóth János, a Magyar Népfőiskolai Társaság elnöke.
Sz. Tóth János legendának számító elődök nyomdokain
haladt, azok útját folytatta akik a rendszerváltás után a
megújuló népfőiskolai mozgalom élére álltak. Sok nehézséggel találta magát szemben, mert a rendszerváltás
utáni kormányok elmulasztották azt a nagy lehetőséget,
hogy rendezett, törvényes mederbe tereljék a magyar valóságnak azt a gyönyörű színfoltját, amelyet a két világháború között feléledt és a katolikus, valamint az evangélikus egyházakhoz kötődő népfőiskolák jelentettek,
karöltve a felekezeten kívüli mozgalmakkal.
Sz. Tóth János népművelő volt, tanár, szociológus, igazgató helyettes,
tanszékvezető, a kibontakozó népfőiskolai mozgalomnak egyik kezdeményezője és elhivatott
apostola. Tudományos
fokozattal rendelkezett,
tanított több egyetemen,
komoly vezető tisztséget töltött be nemzetközi
szervezetekben, mint az
andragógia tudományának művelője, az élethosszig tartó tanulás szakértője.
Közelről látta, és fel is hívta a figyelmet, hogy miként
herdálja el hazánk azt a felgyülemlett tudást és értékeket, amelyek a magyar népfőiskolai mozgalomból erednek, amely tudás és gyakorlat elengedő lett volna ahhoz,
hogy azt a nehéz feladatot, amelyet a rendszerváltás során vállalt a magyar nép, egy új, – nem tanult helyzetben
– iránytűként használjon, utat mutatni a föld népének, a
gyárak munkásainak, hogy ne törjön föl a giz-gaz, ami
elnyomja a kultúrnövényt, jelesül a hazának többségét
alkotó kiszolgáltatott néptömeget.
Igazolva láttuk a népfőiskola rejtett erejét a legutóbbi
zarándoklatunkon, amely Kerkaújfaluba vitt bennünket,
leróni tiszteletünket Kerkai Jenő SJ szobránál. Sz Tóth
János jól ismerte páter Kerkai munkáját a KALOT tevékenységét.
A KALOT, vagyis a Katolikus Legények Országos Testülete, olyan népfőiskolai mozgalom volt, amely ma is
működni tudna, mert működésének alapja a vidék, a falu
törzstömegét kitevő szegény réteg volt. Erre épült a programja, élő és eleven ereje, melyet nem felülről kitalált,

mesterséges és nem természetes ízű, bürokrata szemlélet
hozott életre, hanem az emberekben élő hitbéli, erkölcsi,
hazafiúi lelkesedéssel fűszerezett élni akarás mozgatott.
Mi kell a magyarnak? Tette föl a kérdést a KALOT. És
mi kell most, tesszük föl a kérdést a hűséges, de korlátok
közé szorított utódok.
Krisztusibb emberré kell válnia! Vagyis „fölkentté” kell
lenni. A világ bajainak orvoslására született emberré.
Úgy kell uralni Isten szent világát, és úgy kell szolgálni
embertársát, amint érte azt megváltóvá tett szabadítója és
szent olajjal királlyá tett Ura példája bizonyítja.
Műveltebb falut kell építeni! Ki kell söpörni a falvakból
minden szennyet, bármely csatornán is érkezik és helyette az egymás jó példáján tanuló, közösségi szemléletű,
értékalapú tudás elterjedését kell biztosítani.
Életerős néppé kell válnunk! Fel kell készülnünk arra,
hogy ellen tudjunk állni minden gonosz kísértésnek – és
a testnek, a léleknek, a szellemnek, az emberségességnek
és a szolidaritásnak erejével kell felvértezni magunkat.
Önérzetes magyar embereké a jövő!
Ne hálózzanak be minket sima szájjal kecsegtető hazugságok és ne rémüljünk meg adódó nehézségeinktől,
hanem önálló gondolkodásra és döntésre képes felnőtt
emberekké legyünk, akik nem szolgálnak – a költővel
szólva – nyomorító hatalmakat.
Ezek emlékeztető gondolatok a 72 éves korában elhunyt
elnökünkre.
A népművelés és a népfőiskola széles ösvényén járt Sz.
Tóth János is. Széles és göröngyös ősvényen, ahol az
elénk hajló vadrózsák, kökénybokrok tépéseit, tépázásait
el kell viselni.
Nem irtani kell a rózsát és a kökényt, hanem az utat kell
karban tartani! Hogy illatos rózsák, kékülő kökénybokrok és tűzpiros galagonyák kísérjenek bennünket utunkon.
Vissza tehát a természethez! Egy embertelen, művi világ
kiszolgáltatottságában csak páriák lehetünk!
Elnökünk harcos életét és küzdelmes munkáját számos
eredmény kísérte.
Legyen ez jó pont az életének könyvébe, és tekintsen így
rá a mennyei Atya is, vezesse be az ő országába ezt a
nagyszerű embert, aki – legyen a történelem így vagy
úgy –, de mégis az ő nyájához tartozott.
Isten útját járva az angyalok közelébe kerültél János,
és kérünk, segíts továbbra is bennünket odafentről a mi
utunkat járni.
Reqiescat in pace! (Nyugodjék békében!)
Gódor András
a dányi Sebestyén népfőiskola, a BKNSZ tiszteletbeli elnöke
ny. polgármester c. egyetemi docens
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CLEVEAND-BEN KERÜL KALAPÁCS ALÁ
VASZARY JÁNOS FELESÉGÉRŐL FESTETT PORTRÉJA
Itthon élt magyar festő külföldi árverésen szereplő műve ritkán kap akkora publicitást a nemzetközi szaksajtóban,
mint a Vaszary János örököseitől most az Államokban aukcióra kerülő festmény.

Vaszary János: Vaszary Mária, „Mimi”, olaj, vászon, 100 x 80 cm, a Gray’s Auctioneers jóvoltából

A húsz évnyi tapasztalattal rendelkező clevelandi Gray’s Auctioneers nem tartozik az aukciós műkereskedelem
vezető szereplői közé; rendszeres árveréseiken a tételszám magas ugyan – a számunkra érdekes fejleményeket
ígérő június 26-i képzőművészeti, bútor- és iparművészeti aukción például 443 – az árak azonban legfeljebb a
néhány ezer dolláros sávig jutnak el. Annál nagyobb a várakozás most, amikor három festmény is kalapács alá
kerül Vaszary Jánostól, közülük az egyik valóban igen fontos munkának tűnik, ráadásul korábban még sosem
bukkant fel a műkereskedelemben, s kiállításon sem volt látható. A Vaszary feleségét, a Mimiként ismert Máriát
megörökítő festményről mi is csak annyit tudunk, ami az árverés katalógusában és az amerikai szaksajtóban, így
az Auction Central News-ban megjelent hírekben szerepel. Eszerint a képet előbb Vaszary, majd évtizedeken
keresztül egészen napjainkig családja őrizte. Az utolsó tulajdonos Vaszary Mária unokaöccsének unokája volt; ő
ajánlotta most fel a festményt eladásra az aukciósháznak.
És miért Amerikában? Azért, mert a neves festő családja 1951-ben ide emigrált – akkor még a festmény nélkül,
ami 19 évvel később követhette őket, igaz, kerete nélkül, mert annak kivitelét a katalógus leírása szerint a magyar
hatóságok nem engedélyezték. Különös megállapítás, aminek valóságtartalmát nem áll módunkban ellenőrizni.
A családi háttér, úgy tűnik, elégséges érv az aukciósház számára ahhoz, hogy ne vizsgálják tovább a jelzés és
dátumozás nélküli kép eredetiségét – legalábbis a leírásban nem utal semmi arra, hogy például szakvéleményt
kértek volna a Vaszaryval behatóan foglalkozó hazai művészettörténészektől. A festmény 150-250 ezer dolláros
becsértékkel indul az árverésen. (Vaszary János aukciós rekordját a Pesti Duna-korzó című alkotása tartja, amit
tavaly decemberben 140 millió forintért ütöttek le a Virág Judit Galéria árverésén.)
Azonos forrásból származik az aukción szereplő két további Vaszary-mű, a Huszár és a Virágos jelenet is. A kis
méretű akvarellek, melyek közül utóbbi hátoldalán a Magyar Nemzeti Galéria kiviteli engedélye is szerepel, egyaránt 10-20 ezer dolláros taksával várják a liciteket.
Forrás: Art Portál, Internet
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MAGYARY ZOLTÁN EMLÉKÉRMET
KAPOTT MICHL JÓZSEF
POLGÁRMESTER

TANÉVZÁRÓ ÉS ÚJ DÉKÁN A
NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI
EGYETEM ÁNT KARÁN

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi
és Közigazgatási Kar Kari Tanácsa Magyary Zoltánemlékérmet adomá-nyozott Tata polgármesterének,
Michl Józsefnek. A városvezető az elismerést július
12-én, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika
Arénájában vette át.

„Az elmúlt időszak eredményeit és az augusztusban
megalakuló új kar megbízott dékáni posztjára felkért
szakembert is bemutatták a Nemzeti Közszolgálati
Egyetem tanévzáró ünnepségén. Az eseményen emléktárgyat kapott Janza Frigyes ny. r. vezérőrnagy,
az Egyetem Tanácsadó Testületének augusztusban
visszavonuló tagja, és átadták „A Tanév embere” díjakat is.

Michl József polgármester átveszi a díjat Prof. Dr. Kis
Norbert dékántól az ünnepségen

Az emlékéremmel az egyetem Michl Józsefnek a
magyar önkormányzatiság, közigazgatás fejlesztése
érdekében végzett tevékenységét ismerte el. A Kari
Tanács Magyary Zoltán-emlékérmet adományozhat
a közigazgatás-tudományt támogató és gazdagító
elméleti, gyakorlati és nemzetközi területen végzett
kiemelkedő munkásságért. A kitüntetés évente legfeljebb egy kari oktatónak, illetve egy, az egyetem állományába nem tartozó személynek adomá-nyozható.
Michl József 2006 őszétől városunk polgármestere.
Ösztönzésére született meg a Magyary terv, Tata középtávú fejlesztési dokumentuma, amely kiemelten
kezeli a helyi közigazgatás fejlesztését is. A városvezető támogatja és segíti a Magyary Zoltán Népfőiskola munkáját. Az egykori közigazgatás tudós emlékének, szellemi hagyatékának továbbélését, Magyary
Zoltán életművének megismerését és szeretetét Tatán
több, mint egy évtizede erősíti.
Az emlékéremmel az egyetem elismerését fejezi ki
azért az évtizedes városfejlesztési munkáért, amely
Magyary Zoltán államtudós szellemi hagyatékát Tata
élő hagyományává tette.
Ábrahám Ágnes, 2019, július 12.

Az NKE tanévzáróján Koltay András rektor olykor
személyes és humoros hangvételű beszédben idézte fel
rektori pályázata beadásának és az Egyetemre érkezésének pillanatait, illetve az elmúlt 10 hónap eredményeit. Mint kiemelte: megújult az intézmény szervezete, a karok, szervezeti egységek, sok új vezető érkezett,
akik megtalálták helyüket, de megtörtént az egyetem
költségvetési helyzetének és az itt dolgozók illetményének rendezése is. „Az Egyetem közösség abban
az értelemben, hogy egymásra utaltságban létezünk”
– utalt a rektor arra, hogy az 1200 dolgozó és hétezer
hallgató, valamint az időnként itt megforduló tízezrek
egy olyan „társas vállalkozást” alkotnak, amely akkor erős, ha méltóképpen viszonyul tagjaihoz. Koltay
András szerint a munkatársak elismerésének legméltóbb módja, ha ezt a mindennapokban is éreztetik
egymással, de a hivatalszerű működésben nem szabad
elfeledkeznünk arról, hogy a hallgatókért vagyunk itt.

A jövő kapcsán a rektor beszélt arról is, hogy az augusztus elsejétől megalakuló Államtudományi és
Nemzetközi Tanulmányok Kar megbízott dékánjának Smuk Péter egyetemi tanárt kérte fel.
Forrás: NKE honlap, 2019. július 15 | Szerző: redaktor
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TÁRSADALMI PÁRBESZÉD,

nagy együtt gondolkodás és közösségfejlesztés
Átadták az idei Beke Pál Emlékcímeket
Június 5-én a Budai Vigadó adott otthont a Méltóságkereső konferenciának, amelyet az alapítók immár
2010 óta hagyományosan minden évben megrendeznek a közösségi művelődési és ifjúsági szakemberek
(valamint a rokonterületek képviselői) számára. Az
alapítók a szakmai eseményen adták át a Beke Pál
Emlékcímeket is, amelynek célja a közösségi, kulturális, művelődési és ifjúsági szervezetekben, intézményekben, hosszú ideje példamutató, innovatív
tevékenységet végző szakemberek elismerése.
A Méltóságkereső konferencia ez alkalommal teljesen
új formai keretek között zajlott és a társadalmi párbeszéd kérdését járta körbe. A Vigadó szelleme – ahonnan
a közösségfejlesztés, a közösségi művelődés még az
1970-es években indult útnak – kiváló teret biztosított a
párbeszédre, ami ebben az évben nem csupán a rendezvény témája, de annak módszere is volt. Ilyen értelemben a mostani Méltóságkereső konferencia rendhagyónak mondható, ugyanis nem hagyományos előadásokra
és kiscsoportos műhelyekre oszlott. Összesen 25 „kávéházi” asztalnál, több
mint 100 szakember
folytatott egymással
megbeszélést – megvitatva a társadalmi
párbeszéd meg-annyi
aspektusát. Az asztaltársaságok kérdésenként rendeződtek
újra, ennek köszönhetően a konferencia valamennyi
résztvevője ténylegesen megismerhette a jelenlévő kollégák szakmai véleményét, eszmét cserélhetett a társadalmi párbeszédről. Így lettek a jelenlévők nemcsak
befogadói, hanem aktív résztvevői és formálói is az eseménynek.
Az asztalbeszélgetésekre inspirálóan hatottak a felkért
hozzászólók gondolatai. Az eseményen felszólalt dr.
Tóth Pál, az olasz Istituto Universitario Sophia egyetemi oktatója és dr. Virányiné dr. Reichenbach Mónika, Pázmánd Község polgármestere, továbbá Albert
Fruzsina, az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociológia Intézetének tudományos főmunkatársa és Eredics Gábor, a Vujicsics Együttes vezetője, a
Magyar Művészeti Akadémia levelező tagja is. Ennek
köszönhetően oktatási, egyházi, településfejlesztési,
valamint kutatási és zenei, kulturális tapasztalatok egyaránt terítékre kerültek a konferencián. „Az idei Méltóság-kereső konferenciánkat azzal a céllal is rendeztük,

hogy minden részt vevő hazavigyen magával egy újabb
érvet, szempontot, módszert arra vonatkozóan, hogy ő
maga, a saját környezetében miképpen fejlessze a társadalmi párbeszédet. Öröm volt megtapasztalni, hogy
mind ezek mellett új szakmai kapcsolatokkal is gazdagodtak a résztvevőink. Magam – többek között – azzal
a szemponttal lettem gazdagabb, hogy a párbeszéd nem
jelenti feltétlen a másik meggyőzésének szándékát. Hanem sokkal inkább az odafigyelést, a valódi kíváncsiságot és a másik minél mélyebb megértésének szándékát
és képességét.” – mondta Beke Márton, a konferencia
főszervezője, a Közös Pontok Közösség- és Településfejlesztő Nonprofit Kft. ügyvezetője.

A nagy együtt gondolkodást követően Dr. Koncz Gábor, a Magyar Comenius Társaság alelnöke és Menyhárt Ildikó köszöntette a Méltóságkeresőket és kihirdette az idei év díjazottjait, akik példamutató szakmai
tevékenységüknek köszönhetően Beke Pál Emlékcímekkel térhettek haza. Közösségi művelődési, közösségfejlesztői munkájáért Bereczky Béla, míg az ifjúsági munkájáért ezúttal Koromné Seri Anikó és Korom
Pál részesült elismerésben. Ezúton is gratulálunk elért
eredményeikhez.
A Beke Pál Emlékcím alapítói és a konferencia társszervezői a Civil Közösségi Házak Magyar-országi Egyesülete, a Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzati Társaság,
a Közösségfejlesztők Egyesülete,
a Magyar Comenius Társaság, az
NMI Művelődési Intézet Nonprofit
Közhasznú Kft. és a Települési Önkormányzatokat Segítők Egyesülete. A konferencia megvalósítását az
Emberi Erőforrások Minisztériuma
támogatta.
Forrás: Internet, 2019.06.11 11:39
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KERKAI JENŐ ZARÁNDOKLAT
KERKAÚJFALUBA
(2019. június 21-22.)

A Katolikus Agrárifjúsági Legényegyletek Országos
Testülete, a KALOT, azaz a XX. századi magyar történelem egyik legsikeresebb civil szerveződése alapítójára, páter Kerkai Jenő jezsuita szerzetesre emlékeztek pénteken a zalai községben.
A megemlékezésre több civilszervezet, köztük a most
harmincéves, szentendrei székhelyű Budapest Környéki Népfőiskolai Szövetség, a szintén három évtizede alapított vértesacsai Falufejlesztési Társaság, és
további népfőiskolai egyesületek kezdeményezésére
került sor. Mint azt Nagy Júlia, a Budapest Környéki
Népfőiskolai Szövetség elnöke lapunknak elmondta,
évente több zarándokutat is szerveznek, az idei programjaik egyikén páter Kerkai Jenő emléke előtt kívánták tiszteletüket kifejezni, s azért utaztak Csesztregre,
mert a néhai szerzetes a ma már a községhez tartozó,
egykor önálló Kerka-újfaluban született, 1904-ben.
A 26 fős zarándokcsoport tegnapi programja a
csesztregi templomban
kezdődött, ahol kérésükre Páli Zoltán
plébános mutatott
be ünnepi szentmisét, majd felkeresték, s virággal
díszítették a néhai
jezsuita szerzetes emlékművét.
Ez utóbbi helyen
Gódor
András
egyetemi docens,
a dányi népfőiskolai kör vezetője mondott beszédet.
Kiemelte: a KALOT szervezetét 1935-ben megalapító páter Kerkai Jenő hazánknak és egyben a népfőiskolai mozgalomnak is nagy bölcse volt, aki a szociális igazságosságot kereste. Az egyszerű nép tagjai
közé ment, a kisemmizettek, elesettek közé, hogy
felemelje őket, így végül mozgalma előre nem látott
sikert aratott.
Nagy Júlia páter Kerkai Jenő emlékműve előtt
Fotó és szöveg: Gyuricza Ferenc / Zalai Hírlap

„TÁJÉKOZTATÓ

az Államtudományi és Közigazgatási Kar,
valamint a Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar
egyesüléséről
Tisztelt Olvasó- Felvételiző- Érdeklődő!
Tisztelettel tájékoztatom Önöket az Államtudományi és Közigazgatási Kart (ÁKK), valamint a Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kart (NETK) érintő, 2019. augusztus 1-jétől életbe lépő változásról.
A 2019/20-as tanévtől az Államtudományi és Közigazgatási Kar (ÁKK), valamint a Nemzetközi és Európai
Tanulmányok Kar (NETK) egyesül és Államtudományi
és Nemzetközi Tanulmányok Kar (ÁNTK) néven folytatja működését. Az egyes szakok változatlan formában
maradnak meg, minden hallgató azon a szakon és szakirányon kezdheti meg, vagy folytathatja tanulmányait,
amelyre jelentkezett és felvételt nyer, vagy amelyen
eddig is tanult, tehát az intézmény életében jelentős
változás nem érinti régi és új hallgatóink tanulmányait.
A képzések tartalma, helyszíne, oktatói köre, a megszerezhető végzettségek megnevezése sem változik.
A két Kar egyesülésére a versenyképesebb, hatékonyabb és átfogóbb képzés nyújtása érdekében kerül
sor, hiszen egyetlen közös cél vezérel minket: hazánk
egyik legmodernebb kampuszán a legjobb képzést, a
legkorszerűbb módon biztosítani a hallgatóinknak, folyamatos fejlődéssel és megújulással.
Az ÁKK és a NETK a képzések többségében eddig
is jelentős karközi átoktatást és áthallgatást valósított
meg, a kari profilok jelentős mértékben keresztezik
egymást, továbbá a doktori képzést a két kar közösen,
egy doktori iskolában végzi, mondhatni azonos infrastruktúrával rendelkeznek. Az egyesült Kar létrehozására tehát a képzéseink még vonzóbbá tétele érdekében kerül sor. Az Államtudományi és Nemzetközi
Tanulmányok Kar 2019. szeptember 1-jétől változatlan képzési portfólióval, ugyanakkor megújult erővel
és hatékonyabb erőforrás-felhasználással várja jelenlegi és leendő hallgatóit.
Az egyesülés a Szenátus és az Egyetem Fenntartójának döntéseivel válik hivatalossá.
Az Egyetem vezetése nevében köszönöm figyelmét és
érdeklődését. További jó böngészést kívánok honlapunkon!
Tisztelettel: Koltay András
rektor”
Forrás: Tájékoztató az Államtudományi és Közigazgatási Kar, valamint a Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar egyesüléséről; NKE; 2019. június 26.
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PROJEKTEK-EREDMÉNYEK KÉPEKBEN – A NÉPFŐISKOLA SZERVEZÉSÉBEN – 2019
EFOP-3.7.3-16-2017-00229 „TanulóTata” elnevezésű program keretében a Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság 17 db nem formális képzési programot
valósít meg. Ezek között vannak műhelymunkák, heti
foglalkozások, havi szakkörök különféle témákban: a
klímatudatosság, környezet védelem, ezzel kapcsolatos
költségkímélő házi praktikák, kézműves alkotóműhely,
kompetenciafejlesztés több területen, idő- és pénzgazdálkodás, digitális alapok generációk közelítésével,
szülői kompetenciák fejlesztése.
A programmal igyekszünk széles körben elsősorban a
hátrányos helyzetű helyieket olyan tudással felvértezni,
amely megkönnyíti mindennapjaikat, könnyebbé válik
saját maguk képviselete, tudatosabbá a mindennapjainak szervezése. A programok különböző helyszíneken
zajlanak. A képzésekbe folyamatosan lehet bekapcsolódni. Érdeklődni az info@mznt.hu email címen lehet
vagy személyesen a Piarista Rendház (Tanoda tér
5/a), 9-es irodájában.
Kiemelt partnereink a megvalósításban az InNow Tanácsadó Zrt. - a Szociális Alapellátó Intézmény, a
Magyar Máltai Szeretetszolgálat, a Háztűzörző Nők
és Anyák Egyesülete.

Sokoldalú tehetséggondozás segítése a Vaszary táborban

Színes virágok születése – ecsettel

Női-férfi esélyegyenlőség projekt (EFOP-5.2.2-172017-00043) őszi programjaira is várják az érdeklődőket a szervezők!

A Nemzeti Összetartozás Napján határon túli résztvevőkkel jó gyakorlat tanulmányi utat szerveztünk a
szőnyi Kemence Hagyományőrző, Gasztrokulturális
és Közösségfejlesztő Egyesülethez, amely egyúttal
egy sikeresen működő Család és KarrierPONT is a megyében. (A kép bal szélén Popovics György, a megyei
közgyűlés alelnöke.)

Esélyegyenlőségi műhely: Hazai és határon túli
népitáncos csoportvezetők beszélgetnek a közösségépítés és családsegítés módjairól

Vendégül láttuk a magyarkanizsai Tisza Néptánccsoport
és az újvidéki Vajdasági Magyar Népművészeti és Közművelődési Központ képviselőit
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H. Túri Klára: TÉLI ÉLETKÉP
(1947-ből)
útfélre tett iskolatáskák mellett
csintalan csöppecske lánygyerek
két keréknyom közt hanyatt a
hótól fehéredő tájba
szerfelett huncut szemmel
barátnőjét csalogatva várja
feküdne mellé a
pihe-puha jó
hó-takaróba
bele
De nem
Háborúból szabadult
hétéves kis kuncogiak
közel s távol se szán se ló
se kocsi se autó
szerte sehol senki
csak a tengernyi
lehullott hó

Balról iskola
templom tornya jobbról
s abból béke-évek nyomát érve
Nándorfehérvárhoz négyszázfélre
hatalmasan csengve-bongva
délebédre kondít a
falu harangja
s ott
hanyatt fekve én
két keréknyom közén
Anyát látom amint otthon ép
virágos tányért tesz asztalunkra
s teljes testem-lelkem jóllakott
békéjét zsibongja
S azóta is
velem egy könnyű szán
az év valahány első kristályhaván
angyal-járt tünde utakon
csengettyűs-csábosan
egyenest a Világ Ura
Jóistenhez suhan
s friss kedvvel
nagyboldogan
azon szabadon ott nevet
még ma is ott nevet
két templom- s iskola-nevelte
s háború-leckéztette
iskolásgyerek

A közhasznú
Magyary Zoltán Népfőiskolai
Társaság kiadványa
Cím: 2890 Tata, Bercsényi u. 1.
Felelős kiadó: Borsó Tibor
Felelős szerkesztő: Keresztesi József

Dancsok Petra a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar harmadéves hallgatója.
Tanulmányait a nemzetközi igazgatás
szakirányon folytatja. A Magyary Zoltán
Szakkollégium szakmai vezetője, valamint
harmadik helyezett lett, illetve különdíjban
részesült az OTDK-n. Hobbija az utazás és
a kirándulás.
Az MZNT tanévre tervezett sorozatai
1. „Istennel a hazáért és szabadságért!” A Rákóczi Emlékévhez kapcsolódó előadások a Rákóczi családról, a szabadságharcról és az
emigrációs időszakról.
2. „Az egészség érték!” c. sorozat keretében többféle fontos téma szerepel olyan kedvelt előadókkal mint dr. Pálfi János és dr. Gödölle
Zoltán.
3. A „Magyar irodalom története VI.” évfolyama számos jeles írót mutat be ismert, és kedvelt előadók közreműködésével, mint Csúzyné
Harasztosi Júlianna tanárnő, Turczi István tatai származású költőszerkesztő.
Felhívjuk a figyelmet, hogy néhány esetben más helyszínen várják a
hallgatóságot, pl. Csoóri Sándorról szóló előadás (szept.26.) a Vaszary
iskolában kerül megtartásra!
Különleges elismerés ifj. Gyüszi Lászlónak
Amint a szeptember 14-ei 24 Óra közreadta, ifj. Gyüszi László, aki
a népfőiskolának alapító tagja, alelnöke majd évekig elnöke is volt –
Észak-Komáromban – Kehila Haver-díjat kapott. A díjat olyan nem zsidó származású emberek kaphatják, akik sokat tesznek a zsidó hagyományok és emlékek őrzéséért.
A népfőiskola elnöksége nevében gratulálunk a díjazottnak az elismeréshez,
aki a tatai zsidóság történetének feldolgozásával érdemelte ki az elismerést.
BOTOS FERENC: (Budapest-Tata) HÁROM HAIKU
Rekviem

Dilemma

Túlélő

az égő torony
is megreszket, mielőtt
végleg ledőlne

hamu és korom
fel tud-e még ragyogni
a Szó az Ige

meghalt, meghaltak
néma telefont hallgatsz
voltak: te még élsz

Népfőiskolai Hírmondó

Szerkesztői üzenet:

Készítette: Baráth Nyomda Kft.
2890 Tata, Frankel Leó utca 12., Tel./Fax: 34/586-375
E-mail: barathnyomda@pr.hu

Köszönjük a segítségét azoknak, akik
írásokat küldtek és gazdagították az új szám
tartalmát. Szívesen közreadnánk rövidebb
élményeket, véleményeket is,
ha megtisztelnek vele!

A NÉPFŐISKOLA ELÉRHETŐSÉGEI:
Lapzárta: 2019. szeptember
Tel, fax: 34/588-603, 30/290-2062
Székhelycím: 2890 Tata, Tanoda tér 5/a. • Akkreditációs szám: E-001446/2016.
E-mail: info@mznt.hu • Facebook: facebook.com/Magyary-Zoltán-Népfőiskolai-Társaság • honlap: www.mznt.hu
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