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Civilek és önkormányzatok együttmûködése K-E megyében

A megyei közgyûlés és személy szerint dr. Völner Pál
elnök úr és a magam nevében is tisztelettel köszöntöm a
jelenlévô polgármestereket, civil szervezetek képviselôit és szakértôket.
A K-E megyei önkormányzat közgyûlése nagy fon- vékenysége kapcsolódik a település értékeinek
tosságot tulajdonít az önkormányzatok és a civil szerve- megôrzéséhez
(baráti körök), a környezetvédelmi kérTartalomból
zetek együttmûködésének, az elmúlt években e célokat désekhez, vagy kimondottan a településfejlesztés ügyét
segítette számos megyei alapítvány.
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A tervkészítés módszerével kapcsolatban is elhangzott
néhány javaslat, ezek közé tartozik a
lakosság minél szélesebb körĦ megkérdezése, az
elszármazottak bevonása, tata régebbi és jelenlegi szellemi
vezetĘ személyiségeinek megkérdezése és véleményük,
javaslataik beépítése a fejlesztési koncepcióba.
A beszélgetés végén kísérletet tettek a részt vevĘk, hogy
röviden összegezve megfogalmazzák – az elhangzottak
alapján – a város fejlesztésére vonatkozó szlogent, ez a
következĘ
módon
sikerült:
legyen
Tata
a
lokálpatriotizmus, a mĦveltség és a tanulás városa.
A fentieket érdemes összevetni azzal az „eredménnyel”,
amit a csoport akkor állított össze, amikor szakmai
megközelítéssel gondolta át a város fejlesztésével
összefüggĘ feladatokat. Ennek összefoglalása a következĘ.
A stratégia fontosabb elemei:
1. Természeti és épített értékek védelme, fejlesztése
(ehhez kapcsolódik a turizmus)
2. Közúti és helyi közlekedés fejlesztése
3. A lakosság helyben tartása, ennek összetevĘi:
munkahelyteremtés, fiatalokra nagyobb figyelmet
fordítani, nĘk (anyák) megbecsülése, szociális háló
fejlesztése

4. A kultúra városa, történelmi alapokon, ennek
fontosabb elemei: hagyományok, tanulás, mĦvészetek
A megfogalmazott feladatokkal kapcsolatban az alábbi
prioritásokat fogadta el a csoport:
1. Természeti és épített környezet védelme
2. Közúti és helyi közlekedés fejlesztése
3. Foglalkoztatás, szociális háló

Az itt idézett vélemények, javaslatok jól tükrözik, hogy a
tataiak mennyire fontosnak tartják városukat, milyen sok
értékes gondolatot és javaslatot fogalmaztak meg egy
viszonylag rövid beszélgetés keretében.
Michl József polgármester is kifejtette, nagyon hasznosnak
tartotta a diskurzust, Ęt is megerĘsített abban, hogy szükség
van a széles körĦ konzultációra, vélemények-javaslatok
gyĦjtésére3, hogy a Magyary terv valóban jó irányt
mutasson a város fejlesztéséhez, s az itt élĘk magukénak
érezzék Tatát.
Keresztesi József
projektmenedzser
3

A kapcsolódó kérdĘív a Hírmondó mellékletként jelent meg.

Vendégkönyv
A népfĘiskola elnöksége – talán kicsit megkésve
– rendszeresítette „vendégkönyvét” azzal a céllal,
hogy a hozzánk látogató jeles elĘadók, szakértĘk
bejegyezzék gondolataikat, „üzeneteiket”.

A beírásokat szeretnénk folyamatosan közreadni a
NépfĘiskolai Hírmondóban, megismertetni tagjainkkal,
hallgatóinkkal, mindenkivel akiket ez érdekel.

Az elsĘ bejegyzés Verebélyi Imre professzortól
származik,
aki
tudományos
mĦvelĘje
a
közigazgatásnak,
utóda
volt
Magyarynak
közigazgatási kormánybiztosként, és a Magyar
Közigazgatási Intézet igazgatójaként is, sokat
dolgozott azért, hogy Magyary Zoltánt itthon és
külföldön is méltó módon elismerjék. A népfĘiskola
elnöksége és tagsága azért is örömmel fogadta
„üzenetét”, mert megalakulásunk óta szakmailag,
erkölcsileg támogatja munkánkat. (A bejegyzés a
Magyary konferencia alkalmából történt.)

A második bejegyzést elsĘ elnökünk, jelenlegi
tiszteletbeli elnökünk – dr. Márkus Mihály – tette, akinek
múlhatatlan érdemei vannak a népfĘiskola újra
indításában, majd elismertetésében. Ennek érdekében 10
éven keresztül közvetlenül is segítette a népfĘiskola
munkáját, amelyre a jövĘben is számít elnökségünk.
Eddigi tevékenységét nagy tisztelettel köszönjük, és jó
egészséget kívánunk az egyházban végzett papi-püspöki
hivatásához, melyet fáradhatatlanul végez.
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NÉVADÓ
MAGYARY
ZOLTÁN
PROFESSZOR AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI
KÖZIGAZGATÁSI MUNKÁSSÁGA KORÁNAK
NAGY MAGYARJAI KÖZÉ EMELTE ÉS A
NEMZETKÖZI MEZĝNY ÉLÉRE HELYEZTE.
A MAGYARY ZOLTÁN NÉPFĝISKOLAI
TÁRSASÁG NAGY SEGÍTSÉGET AD AHHOZ,
HOGY A NÉVADÓ PÉLDÁJA IS VEZÉRELJE A
KÖZIGAZGATÁSI JELENÜNK JOBBÍTÁSÁT ÉS
JÖVĝBENI TOVÁBBFEJLESZTÉSÉT.”
TATA, 2007. VI. 8.
VEREBÉLYI IMRE
A MAGYAR KÖZIGAZGATÁSI KAR ELNÖKE

A

BÉKESSÉG,
A
BOLDOGSÁG,
AZ
ELÉGEDETTSÉG, A JÓLÉT A CSALÁDBAN
KEZDĝDIK, ÉS A VÁROS„IGYEKEZZETEK A
VÁROSNAK JÓLÉTÉN, KÖNYÖRÖGJETEK
ÉRETTE AZ ÚRHOZ, MERT ANNAK A JÓLÉTE
LESZ A TI JÓLÉTETEK”! (JEROMOS 20:7)
BAN FOLYTATÓDIK. AZ A NÉP, AZ A
NEMZET LESZ BOLDOG, AMELYBEN
BOLDOG CSALÁDOK, ÉS BOLDOG VÁROSOK
LESZNEK!
TATA, 2007. AUGUSZTUS 12.
A NÉPFĝISKOLA ALAPÍTÓ ÉS
TISZTELETBELI ELNÖKE:
DR. MÁRKUS MIHÁLY PÜSPÖKLELKIPÁSZTOR
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A „FENNTARTHATÓ FEJLėDÉS
OKTATÁSÁNAK ÉVTIZEDE”
...”Az emberi és ökológiai egyensúly megbomlása egy
súlyos, szellemi természetĦ válságnak a jele, amely a
hozzánk hasonlókkal, a Földdel és magával a személyünkkel
való kapcsolatunkban jelentkezik. Ennek az egyensúlynak,
valamint a felebaráti szeretet uralmának a visszaállítását
tekintjük „fenntartható fejlĘdésnek1”.
A Magyar Professzorok Világtanácsának keretei között
mĦködĘ csoport (Beranek László, Füleky György, MagyariBeck István, Turcsányi Károly, Vörös Mihály és Guy
Turchany) a Fenntartható FejlĘdés Oktatásának Évtizede
(FFOÉ) Magyar Nemzeti SzervezĘbizottsága ezzel a
meggyĘzĘdéssel látott munkához több évvel ezelĘtt.
Más megfogalmazásban a Bruntland jelentés szerint: „A
fenntartható fejlĘdés anélkül biztosítja a jelen
szükségleteinek kielégítését, hogy lehetetlenné tenné azt a
jövĘ generációk számára”
Dr. Mesko Attila a MTA titkára megfogalmazásában:
„Ahogyan most élünk, termelünk és fogyasztunk, hosszú
távon nem folytatható.”
Napjaink kulcskérdései közül a FENNTARTHATÓSÁG,
a FENNTARTHATÓ FEJLėDÉS körébĘl adódnak a
legfontosabb, legsürgĘsebb feladatok!
FĘleg a klímaváltozás ad okot az aggodalomra! Környezetünk
fokozódó
szennyezĘdésével
veszélyesen
változnak
életfeltételeink: napirenden vannak hazánkban is az extrém
idĘjárási jelenségek, nagy árvizek voltak és várhatók, viharok
pusztítanak, meleg rekordok dĘlnek meg.
Különösen az utóbbi 15 évben a föld légkörének fokozott
szennyezése miatt, az üvegházhatású gázok hatására nagyon
felgyorsult a globális felmelegedés.
A
folyamatok
lassításához,
(optimális
esetben
megállításához), a szélsĘséges idĘjárási hatások káros
következményeinek kivédéséhez - nagyon sok tennivaló van
világszerte.
A közelmúltban megjelent Nemzeti Éghajlat-változási
Stratégia (NÉS) tervezet hatalmas feladatokat tartalmaz a
magyar helyi közösségek részére is.
2002-ben a Fenntartható FejlĘdés Helyi Programjai (Local
Agenda 21) elkészítéséhez egy útmutató készült a
Belügyminisztérium megbízásából.
Az útmutató szerint az önkormányzatok tehetnek a legtöbbet
a helyi viszonyok megváltoztatásáért, ezért központi szerepet
kapnak a feladatok végrehajtásában.
Néhány gondolatot szeretnék idézni az útmutatóból.
Az önkormányzatok: „Kiterjedt szolgáltató-rendszert
mĦködtetnek... JelentĘs befolyással rendelkeznek a helyi
infrastruktúra
(tömegközlekedés,
csatornarendszer,
vízszolgáltatás stb.) felett... Az erĘforrások egyik legnagyobb
felhasználói...
Az önkormányzat fontos információszolgáltató. .. Mint
„tolmács”, „szerkesztĘ” és „nevelĘ” fontos szerepet
vállalhat... A környezeti teljesítmény javítását sokszor csak
kollektív cselekvésen keresztül lehet megvalósítani. Az üzleti
szektor, az önkéntes szektor és az állami szektor erĘit
egyesíteni kell és ebben nagy szerepe van a helyi
önkormányzatnak...
Az önkormányzat szócsĘként is kell, hogy mĦködjön, ami
eljuttatja a közösség reményeit és törekvéseit nemzeti és
nemzetközi szintre.”
Az önkormányzatoknál egyes funkciók már mĦködnek, de
legtöbbjük hiányzik még, vagy nem környezettudatos.
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Turchany Guy, Füleky György, Turcsányi Károly és Vörös
Mihály: A fenntartható fejlĘdés problematikája,
elĘzményei és kilátásai c. tanulmányából.)
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Sajnos azt tapasztaljuk országszerte, hogy sok feltétel
hiányzik még az önkormányzatoknál ahhoz, hogy az idézett
útmutató szerint dolgozhassanak.
MeggyĘzĘdésünk - hogy az önkormányzati tisztségviselĘk
és a lakosság tájékoztatása, az önkormányzati - civil
partnerség kiépítése, elfogadtatása, a környezettudatosság
növelése, a pozitív motiváció - nagyon fontos
kulcskérdések!
Úgy gondoljuk a Sümeg kistérségi és a legfrissebb tatai
tapasztalatok alapján , hogy NépfĘiskolákra országszerte
hatalmas feladatok várnak az ismeretek, jó példák
közvetítésében.
A Fenntartható FejlĘdés Oktatásának Évtizede keretében
a klímaváltozási programhoz kapcsolódva a Magyary
Zoltán NépfĘiskolai Társaság az Energiagazdálkodási
Tudományos
Egyesület-Települési
Energiagazdálkodási
Szakosztályával (ETE-TESZ) kötött megállapodás alapján
kezdeményezte egy célirányos tematika beillesztését
oktatási programjába.
A javaslat támogatásra talált az FFOÉ Magyar Nemzeti
SzervezĘbizottságában. Határozatban kapcsolattartókat jelölt
ki: dr. Vörös Mihály László és személyemben.
A kapcsolatfelvétel megtörtént az FFOÉ Magyar Nemzeti
SzervezĘbizottsága és a Magyary Zoltán NépfĘiskolai
Társaság VezetĘi között.
Megállapodás született a program helyi indítására, a tematika
közérthetĘ, gyakorlati példákkal illusztrálható témákból
történĘ összeállítására.
A fenntarthatóság fogalmainak, problémáinak közérthetĘ
tisztázásán túl, fĘleg a Nemzeti Éghajlat változási Stratégia
helyi
feladatai,
a
helyi
közösség
védelme,
életkörülményeinek megóvása, javítása, a szennyezések
csökkentése, az energiahatékonyság javítása, a megújuló
energiák helyi hasznosítása, helyi munkalehetĘségek
biztosítása, az energiaköltségek csökkentése, a pályázati
lehetĘségek és példamutató kihasználásuk szerepel terveink
szerint a tematikában. Jelenleg a témák legjobb elĘadóit
keressük.
Tatán és a Tatai Kistérségben a helyi program indításához
nagy segítséget jelentett a Magyar NépfĘiskolai Társaság
„Partnerség és együttmĦködés az önkormányzatok és a
civil szektor között” c. 3.1.3 ROP program alapján indított
képzés.
A Tatai Civil Társulás Tatai Értéktár programjának keretében
gyĦjti a tatai kezdeményezéseket, segíti azok hasznosítását.
Így került napirendre a MZNT - ETE TESZ - FFOÉ
megállapodás, a fenntartható fejlĘdéssel energia- és
környezetgazdálkodással foglalkozó elĘadássorozat tervezete.
A civil szervezetek és a térség önkormányzatai részére
ajánlott elsĘ, - minden szempontból aktuális téma - az
„Energiahatékonyság és Megújuló Energiák a Tataimedencében” volt.
A 2007. április 18-án megtartott információs napon a Tatai
Többcélú Kistérségi Társulás-, a tatai képviselĘ testület-, a
civil szervezetek képviselĘi és érdekelt vállalkozók vettek
részt.
Vendégeink között üdvözölhettük kapcsolattartónkat, Dr.
Vörös Mihály László urat is.
JelenlévĘk a Tatai – medencében
megvalósítható,
fenntartható energetikai és vízgazdálkodási (így ökotérségi)
együttmĦködésrĘl,
egy
több
kistérséget
érintĘ
modellprogramról és a kapcsolódó pályázati lehetĘségekrĘl
tájékozódhattak.
Michl József úr - tatai polgármester és kistérségi társulási
elnök - aki megnyitotta a tanácskozást - örömmel fogadta a
kezdeményezést, mert alapelvnek tartja az önkormányzati és
civil partnerség fejlesztését, folyamatos fenntartását.
A szakmai megnyitóban minden fontos alapkérdést számba
vett az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület fĘtitkára
— dr. Zsebik Albin, aki meghatározó szaktekintély e
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témakörben. Ezt követĘen tartottam szakmai beszámolót a
sümegi kistérségben elindult modellértékĦ fenntartható
komplex energiagazdálkodási projekt koncepciójáról,
módszereirĘl és eddigi eredményeirĘl.
Nevezetesen, hogy számos olyan lehetĘség adott, melyeket
még nem használunk ki megfelelĘen.
Ezek közé tartozik a biomassza- (a különbözĘ növényi eredetĦ
anyagok), a kommunális hulladékok-, a parlagterületek-, az
erdei fahulladékok hasznosítása, és még tovább lehetne
sorolni a lehetĘségeket. Fontos, hogy csak ott sikeresek az
önkormányzati
távfĦtési
rendszerek,
valamint
az
energiahatékonysági, megújuló energia használatot kiterjesztĘ
akciók, ahol megfelelĘ a tulajdonosi szemlélet, hatékony
szakmai és civil társadalmi kontroll mĦködik. Ma már a
biomassza (faapríték) tüzelĘanyagú távfĦtési rendszerek teljes
önköltséggel kalkulálva a gázfĦtésnél 20-30%-al is olcsóbbak
lehetnek.
A Sümegi Kistérségben a feltárt megújuló energia potenciál
megfelelĘ kihasználásával a 21 település mindegyikében új
munkahelyeket lehet teremteni, alternatív bevételekre
számíthat a település, teljes mértékben ki lehet használni a
parlagföldeket, a fĦtési energia akár 100%-át is biomasszából
lehet biztosítani, 17% villamos energiát lehet termelni, 2
biogáz üzemet, 5 faluközponti bio-szolár fĦtĘmĦvet lehet
létesíteni, az energiahatékonyság fokozásával és a megújuló
energiák részarányának növelésével 20-30%-al lehet
csökkenteni az energia költségeket.
A Tatai Kistérség és a Tatai – medence többi 4-5 kistérsége
(de az ország többi kistérsége számára is) fenti tapasztalatok
tovább hasznosíthatók.
(A Modern Tudományok Üzleti FĘiskolája ROP pályázatából
finanszírozott, és hallgatói által a felmérésekben segített

tanulmány elérhetĘ a www.sumegterseg.hu/gazdasag
linken.)
A tanácskozást vezetĘ Gyüszi László — a Magyary Zoltán
NépfĘiskolai Társaság elnöke — ezt követĘen még számos
szakértĘnek adott lehetĘséget az általa ismert pályázati
lehetĘségek, információk megosztására. Az elĘzetesen felkért
szakmai közremĦködĘk tájékoztatóját követĘen nagyon nyílt,
közvetlen beszélgetés alakult ki — fĘleg a városi biomassza
alapú távfĦtésrĘl. A város lakosságát közvetlenül érintĘ
problémáról úgy nyilatkoztak, hogy van lehetĘség ezek
megoldására, de hosszabb távra vonatkozóan is hangzottak el
a fejlesztéssel kapcsolatos javaslatok, elképzelések,
vállalkozók részérĘl is. A tanácskozás a gyakorlati megoldási
lehetĘségek egyeztetésével és megismertetésével zárult.
A problémafelvetéstĘl a gyakorlati megoldásokig, a nem
mindig pozitív tapasztalatok és jó példák segíthetik a
tudatosság növelését!
Ez történt Tatán is, miután az információs napot követĘen
kialakult egy kreatív párbeszéd az önkormányzat és a civil
szakmai, érdekvédelmi - fogyasztóvédelmi szervezetek között
a partnerség jegyében.
Fenti gondolatokkal, a Tatán elindított FFOÉ folyamattal
szeretnénk az ország más területein mĦködĘ népfĘiskolák
figyelmét is felhívni a fenntartható fejlĘdés kérdéseinek,
tapasztalatainak összegyĦjtésére, tudatosításának, oktatásának
fontosságára.
Reméljük, hogy forrásokat biztosítva további tapasztalatainkat
is megoszthatjuk Önökkel, ezzel jelentĘsen bĘvíthetjük az
együttgondolkodók és cselekvĘk körét az önkormányzati és
civil szférában is.
Tata 2007 szeptember 2

Dely László
a MZNT elnökségi tagja
az ETE Települési Energiagazdálkodási
Szakosztály alelnöke
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RÖVID HÍREK – ESEMÉNYEK
Június 7-én a Budai József vezette ErdĘkürti
NépfĘiskola honismereti táborának 40 fĘs
csoportja látogatott Tatára. A fiatalokból és
felnĘttekbĘl álló csoportot Keresztesi József
– a helyi népfĘiskola elnökségi tagja
kalauzolta a városban, s mutatta be számukra
a fontosabb természeti és történelmi
értékeket.
ſ
Az MTA Regionális Kutatások Központja
(Pécs) szervezi hosszú ideje a vidéki
Magyarország helyzetét, problémáit és
sikereit
bemutató
Falukonferencia
tanácskozást. Idén a VII. alkalommal
szervezték meg az eseményt (június 21-22.),
ahol Keresztesi József
a Társadalomközösség-kultúra c. szekcióban mutatta be a
Magyary Zoltán NépfĘiskolai Társaság 10
éves múltra tekintĘ tevékenységét. A
konferencia keretében elhangzott elĘadások
és beszámolók hamarosan kötetben is
megjelennek.
ſ
A Magyar Örökség-díjak idei második
alkalommal történĘ átadására június 23-án
került sor a Magyar Tudományos Akadémia
dísztermében. A különleges hangulatú
ünnepségen népfĘiskolánk elnökségét Dely
László és Keresztesi József képviselte az
eseményen, amelyre Magyary Zoltán
kitĦntetése óta (2003) minden alkalommal
meghívják a szervezetet.
Az ünnepségen elismerésben részesült:
Besenyei Péter mĦrepülĘ, a Debreceni Nyári
Egyetem, Jancsó Miklós farmakológus
professzor,
a
Kolozsvári Református
Kollégium, Kubik Anna színmĦvész, a
Magyar IparmĦvészet c. folyóirat és Sopron
városa.
ſ

5.

A tavasszal megalakult Közép-Dunántúli
Regionális FelnĘttképzési és NépfĘiskolai
Szövetségnek jelenleg közel húsz szervezet a
tagja, amelynek bírósági bejegyzése
megtörtént. A megválasztott öt fĘs elnökség
ezért tartotta meg ülését a nyári meleg
ellenére, hogy áttekintse a tennivalókat,
meghatározza a mĦködéssel kapcsolatos
szervezeti és szakmai feladatokat.
Az elnökségi ülést követĘen sikerült az
adószámot megkérni és a számlaszámot
megnyitni, így már nincs akadálya a tagdíjak
befizetésének vagy támogatás átutalásának.
Az elnökség a szakmai feladatokkal
összefüggésben fontosnak tartja az illetékes
regionális intézményekkel-szervezetekkel a
kapcsolat felvételt, és az együttmĦködés
kezdeményezését. Tervezik olyan fórumok
szervezését, amelyek elĘsegítik a saját
tagjaik és más érintett szervezetek
tájékoztatását, ahol információkat kaphatnak
az aktuális pályázati lehetĘségekrĘl, vagy
olyan új tevékenység elindításáról, mint a
szociális szövetkezetek létrehozása.
ſ
A LEADER csoportok számára szervezi
meg a Veszprém Megyei KözmĦvelĘdési
Intézet a szakmai fórumokat már több mint
egy éve rendszeres idĘközönként. A nyári
találkozó Balatonalmádi, pontosabban annak
város részeként nyilvántartott Vörösberény
adott otthont egy csodálatosan felújított
Magtár épületben. NépfĘiskolánk kezdettĘl
fogva jelen van a szakmai eseményen, mert
úgy gondolja a vezetés, hogy a
népfĘiskoláknak fontos feladata lehet ezen a
területen, mivel alapvetĘ célja a LEADER
programoknak, hogy közösen valósítson meg
fejlesztéseket
az
önkormányzat,
a
vállalkozók és a civil szervezetek. A fórum
részt vevĘi megismerhettek néhány sikeres
kistérségi projektet, és új szakmai
információkat hallhattak a regionális
vidékfejlesztési iroda vezetĘjétĘl.
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PORTRÉ
MUZEOLÓGUS ÉS KULTURÁLIS
MENEDZSER
Kisné Cseh Júlianna
régész, mb. múzeumigazgató

„Budapesti születésĦ vagyok, azonban kora
gyermekkoromtól kezdve Tatabányán éltem. Mindig sokat
olvastam és nagyon kedveltem a felfedezésekrĘl szóló
történeteket, útleírásokat. Vonzottak a távolságok, élt
bennem a vágy az általam ismeretlen tájakon gondolati
utazást tenni, megismerni az addigi ismeretlent.” – szól
azon indíttatásról, lelki fundamentumokról, amelyek végül
is a régészetig vezették el.
Tatabányán az Árpád gimnáziumban matematika
szakon tanul és érettségizik, ezután Szegeden a József
Attila Tudományegyetemen 1983-88 között végzi felsĘfokú
tanulmányait, a történelem-régészet szakon. Szívesen
emlékszik vissza egyetemi éveire. Ezek nemcsak a
nagyváros mozgalmasságát, pezsgĘ kulturális légkörét
jelentették számára. Már egyetemi hallgatóként részt vesz a
pusztaszeri régészeti ásatásokon és a Szeged melletti
bronzkori feltárásokon, továbbá a HódmezĘvásárhelyGorzsa térségben folyó kutatásokban.
„Az egyetemen sok neves tanárom volt, akik
máig szóló útravalóval láttak el. Külön megemlíteném a
komáromi származású Trogmayer Ottó (Európa Ęskori
régészete), Horváth Ferenc (ásatási technika), valamint
Fodor István (a magyarság Ęs- és középkori története)
professzorok nevét.”
A diploma kézhezvétele után 1988-ban rögtön
Tatára, a Kuny Domokos Múzeumhoz került. Azóta itt
tevékenykedik különbözĘ területeken és beosztásokban.
Több régészeti feltárás résztvevĘje, késĘbb irányítója volt a
múzeum elsĘ ún. tervásatásainak is. Ezeknek pénzügyi
fedezetérĘl is gondoskodnia kellett. Két átfogó és szakmai
körökben szép elismeréseket kiváltó munkája: a
Tatabánya–Dózsakerti (Ęs-, honfoglalás és kora Árpád-kori
település) és a Tata-Porhanyó bánya (ĘskĘkori lelĘhely)
régészeti feltárása. Emellett rendszeres feladatát képezte a
régészeti leletmentés, a helyszíni szemle, a terepbejárás,
mindez a földmunkákkal összefüggĘ beruházásokhoz
kapcsolódott.
Szakmai pályám következĘ szakaszát, úgy 2000tĘl számítva, fĘként a korábbi feltárások eredményeinek
feldolgozása és publikálása jellemzi – fĦzi tovább
gondolatait. Ide sorolhatnám a különbözĘ régészeti
konferenciák, és az ezekhez kapcsolódó kiállítások
rendezését, tudományos cikkek írását, a nagyobb volumenĦ
monográfiákban társszerzĘként való közremĦködésemet.
2007-tĘl a Kuny Domokos Megyei Múzeum
mĦködését irányítom megbízott igazgatói minĘségben. Ide
tartoznak Tata, Tatabánya és Komárom múzeumai,
valamint az ászári és ácsteszéri tájházak. Menedzselési
technikákkal kell biztosítanom e közgyĦjteményi terület,
ezen intézmények mĦködését és további fejlĘdését. 20 éves
szakmai tapasztalatom ehhez jó hátteret és biztonságérzetet
nyújt. Egyébként minden hobbim is szakmával kapcsolatos,
egyebekre semmi idĘm – határolja be intellektuális
mozgásterét.

A múzeum elnevezés a görög muszeion szóból ered, ami a múzsáknak
szentelt ligetet jelenti. Hogyan pártfogolja egy múzeum a
tudományokat és a mĦvészeteket?
Sokan elfelejtjük, hogy a múzeum nem csak egy kiállító tér.
ElsĘrendĦ feladata a múlt szellemi és tárgyi emlékeinek
összegyĦjtése, tárolása és rendezése, valamint bemutatása.
Összetett feladatot jelent, hiszen egy tárgy, egy emlék útját végig
kell kísérni a felbukkanástól a publikálásig. A múzeum egyben
tudományos mĦhely is.
Szólna részletesebben a tatai Kuny Domokos Múzeumról?
- Központi kiállító terét a Vár jelenti, emellett számos múzeumi
egységünk van még Tatán (a volt zsinagógában a Görög-római
szobormásolatok gyĦjteménye, a Nepomucenus-malomban a
Német Nemzetiségi Múzeum, az Angol-parkban lévĘ kiskastély a
múzeum központja és könyvtára, a Vaszary-villa, ahol jelenleg a
gazdasági hivatal és a központi irattár mĦködik és a raktárbázis.
Külön figyelmet érdemel, hogy az épületek többsége védelmet
igénylĘ mĦemlék.
Miért kap hangsúlyt a helytörténet, a honismeret?
- Célunk, hogy kiállításainkkal minél több ember érdeklĘdését
felkeltsük, minél több látogatóra tegyünk szert, a tudományos
ismeretterjesztés szintjén és módszereivel közöljük az ismereteket.
Jelenleg két állandó kiállításunk van: egyik Tata és környéke,
szélesebb értelemben a megye története a török korral bezárólag, a
másik Tata város története az Esterházyak birtokbavételétĘl a XIX.
század végéig. Most készült el egy színes leporelló sorozat, amely
a három városi múzeumot népszerĦsíti, mutatja be magyar- és
német nyelven.
Milyen szerepet vállalnak a közmĦvelĘdésben?
- A Vár lovagterme sokszor biztosít helyszínt hangverseny,
konferencia és elĘadói est megtartásához. IdĘközi kiállításainkon
gyakorta adunk lehetĘséget kortárs képzĘmĦvészek alkotásainak
megismerésére. A kiállítások megnyitása a városban társadalmi
eseményt is jelent. Megemlíteném még az általános iskolások
számára tartott múzeumi foglalkozásokat és a nyári táborok
megszervezését.
Miben áll a múzeum és a Magyary Zoltán NépfĘiskolai Társaság
kapcsolata ?
- EgyüttmĦködésünk hosszú évekre nyúlik vissza. Múzeumi
szakembereink számára jó fórumot biztosít. Korábban Kemecsi
Lajos volt kollégánk gyakorta elĘadó volt. Hamarosan jómagam is
elĘadással szerepelek a „Hely szelleme” sorozatban Római és
középkori emlékek, építészeti értékek Tatán és környékén címmel.
A NépfĘiskola történelmi sorozata ez évben részletesen foglakozik
az ókori világ történetével. Ehhez tatai és komáromi múzeumaink
gyĦjteménye kiváló illusztrációt biztosít.
Emlékeztetnék arra, hogy kapcsolataink sokkal régebbiek, mint
sokan gondolnák. Ugyanis egykoron Magyary Zoltán tárgyi
adományaival biztosította jogelĘdünk, a Tatai Piarista Múzeum
létrejöttét és mĦködését.
Dr. Lux András
2007. 08. 31.
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TERVEK – TÁMOGATÓK – 2008
– ElĘzetes információk a jövĘ évi elképzelésekrĘl –
A népfĘiskola elnöksége már a jövĘ évi programokról és feladatokról is gondolkodik,amikor 2008-as év
elképzeléseit számba veszi.
Ezek egyike, hogy 2008 a Biblia Éve lesz. Ezért arra gondoltunk, hogy a népfĘiskolai hagyományoknak
megfelelĘen olyan sorozatot indítunk, amely keretében sokoldalúan megismerkedhetnek az érdeklĘdĘk a Biblia
keletkezésével, értelmezésével, máig tartó hatásával legyen szó zenérĘl, képzĘmĦvészetrĘl, irodalomról vagy
erkölcsrĘl.
x

A program még nem végleges, ezért szívesen fogadunk minden javaslatot, érdeklĘdést, és várjuk a
támogatókat akár magánszemélyektĘl, akár vállalkozásoktól.

Már régebben felvetĘdött, hogy Benda Kálmán tevékenységét, jelentĘségéhez méltó módon meg kellene örökíteni.
Benda Kálmánnak meghatározó szerepe volt a Tatai NépfĘiskola munkájának elindításában, szakmai
irányításában, hiszen négy tanfolyamát vezette. KésĘbb történészként, majd a Károli Gáspár Református Egyetem
tanáraként komoly tudományos tevékenységet végzett, de az újjá alakuló Magyar NépfĘiskolai Társaság elnökeként
sokat tett a népfĘiskolák tevékenységének elismertetéséért.
x

A Tatai NépfĘiskola és az országos népfĘiskolai mozgalom érdekében végzett munkássága elismeréseként
emléktáblát szeretnénk számára készítetni a Református Egyház, a Magyar NépfĘiskolai Társaság és a
Magyary Zoltán NépfĘiskolai Társaság közremĦködésével. Kérjük, hogy amely szervezet vagy
magánszemély tudja támogatni elképzelésünket, járuljon hozzá a terv megvalósításához.

JövĘ évben lesz tíz éve, hogy népfĘiskolánk kezdeményezte az I. Országos Szociális Foglalkoztatási
Konferencia megszervezését, melyet a K-E Megyei Munkaügyi Központ szakmai közremĦködésével sikeresen
megszervezett.
Részben az évforduló, másrészt ezen problémák mai jelenléte is indokolja, hogy ismét kezdeményezzük a
konferenciát, de új fejlemény a szociális szövetkezetek mĦködésére vonatkozó törvény elfogadása is. Reméljük,
hogy ismét számíthatunk a munkaügy – most már – regionális szervezete együttmĦködésére, szakmai
támogatására.

SZLÁVIK GÁBOR TANÁR ÚR BEMUTATÁSA
– Az ókortörténeti sorozat elĘadója –
Szlávik Gábor tanár úr segített összeállítani az új történelmi sorozatunk tematikáját, amely az
ókortörténet eseményeit és szereplĘit mutatja be a téma iránt érdeklĘdĘknek. Ezért, és mert az
elĘadások nagy részét Ę tartja, fontosnak tartjuk rövid bemutatását.
Szlávik Gábor történelem-latin nyelv és irodalom szakos középiskolai tanári oklevelet szerzett,
melyet kiegészített még ógörög nyelv és irodalom szakkal. A történelemtudomány kandidátusi
fokozatát 1995-ben szerezte meg, majd 2004-ben habilitációt nyert.
Szakmai mĦködését ösztöndíjasként kezdte az ELTE BTK Ókortörténeti tanszékén (19841987), majd oktatóként dolgozott 1994-éig az ELTE TFK-án. 1994 szeptemberétĘl a Miskolci
Egyetem BTK ės- és Ókortörténeti tanszékén fĘállású tanár docensi besorolással, de 1996-tól a
Károli Gáspár Református Egyetemen is tanít.
Kutatási témái között szerepel: a principátus-ideológia kibontakoztatása, Nyugat-Kis-Ázsia
városi közösségei, és az emberi jogok a klasszikus antikvitásban. Ösztöndíjakat nyert Basel és
Lipcse egyetemein, elĘadásokat tartott Bécsben, Svájcban, vendégelĘadói meghívást nyert több
alkalommal Baselban, és Bernben is járt ilyen minĘségben.
Cikkei és írásai a szakfolyóiratokban jelentek meg fĘleg, de fordítóként és szerkesztĘként is
jelentĘs munkássággal rendelkezik (pl. Az ókori világ kislexikona, Bp., 2006, A görög-római világ,
Bp., 2006 – A tudás könyvtára c. sorozat köteteként jelent meg.)
Tudományos tevékenységének elismerését mutatja, hogy tagja az Ókortörténeti Társaságnak, az
MTA köztestületének, oktatóként segíti a Károli G. Egyetem HTK doktori iskoláját.
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TISZTELT EGYESÜLETI, ALAPÍTVÁNYI
VEZETė!
A Tatai Civil Társulás eddigi tevékenysége is
arra irányult, hogy keresse azokat a közös pontokat,
amelyeken keresztül segítheti a tatai -, és most már a
kistérségi településeken mĦködĘ civil szervezetek
kapcsolatait, együttmĦködését, s ezzel még sikeresebb
tevékenységüket, társadalmi elfogadottságukat.
E gondolat jegyében fogalmazódott meg az
igény, hogy a különbözĘ kérdésekkel, témákkal
foglalkozó szervezetek körében felmérést végezzünk.
Másik aktualitása a tájékozódásnak, hogy a 2013-ig tartó
tervezési idĘszakban az Európai Uniós pályázatok
határozottan igénylik a projektek kialakításában és
megvalósításában a partnerséget, az együttmĦködést a
különbözĘ szervezetek között (civilek, önkormányzatok,
vállalkozások).
A
jelzett
elképzelésekhez
kapcsolódva
kialakítottuk
a
mellékelt
kérdĘívet,
amelyet
szíveskedjenek kitölteni és 15 napon belül visszaküldeni
a témát összefogó TCT által megjelölt felelĘshöz.
Amennyiben a kérdĘívvel kapcsolatban kérdés, elĘzetes
egyeztetés igénye merül fel, akkor is az alábbiakban
megnevezett felelĘst keressék.

TCT megbízottak neve és elérhetĘségei:

Hagyomány
-Ęrzés,
kultúra
Turizmus,
mĦemlékvédelem
Sport,
ifjúság
Oktatás,
közmĦvelĘd
és
Természetés
környezetvé
-delem
Szociálisés
egészségügy

Schmidt
Mónika
Putz
Magdi

rendrakas
@freemail.hu
mobil: 30/747-27-65
tkvc@citromail.hu
mobil: 30/285-28-42

Domonkos mobil: 30/657-40-49
Ágnes
Keresztesi nepfoiskola@etata.hu
József
mobil: 30/290-2062,
tel. és fax: 34/482-409
bakfitty@
Labanc
Györgyi
mail.tvnet.hu
Jónyer
Gergely

csak így lehetséges a sikeres egyeztetést, adat
kiegészítést elvégezni a késĘbbiekben.
Az egyesületi (klub jellegĦ) mĦködésnél elĘfordulhat,
hogy a szervezet nincs bírósági nyilvántartásban, ezért
fogalmaztuk meg ezt a kérdést. (Ez nem zárja ki az
együttmĦködést más szervezetekkel, illetve lehetĘséget
jelent még közös pályázati részvételre is.)
A II. pont a TCT-hez való kapcsolódás,
elképzelés témakörét veszi sorra. Különösen fontosnak
tartjuk a 4. pontot, ahol megfogalmazhatják szervezetük
elképzeléseit, igényeit.
A III. pont témaköre a szervezet és
tevékenységének fejlesztése. Ez két szorosan összefüggĘ
terület, de jelentĘs különbség van tartalmilag abban,
hogy ha a szervezetet szeretnénk alkalmasabbá tenni
feladatai ellátására vagy a tevékenységét szeretnénk
bĘvíteni.
A IV. pont nyújt lehetĘséget a jelenlegi és
jövĘbeni együttmĦködési elképzelések rögzítésére.
Ebben a pontban eltérés lehetséges a rövid távú és a
késĘbbi elképzelések között. Amennyiben ez a helyzet
fennáll, akkor kérjük, ezt is jelezzék.
Az V. pont lehetĘséget jelent minden olyan
vélemény, megjegyzés leírására, amelyet fontosnak
tartanak eljuttatni a TCT-hez, akár kapcsolódik a
felméréshez, akár nem.
Technikai jellegĦ információk: ahol az
aláhúzás lehetĘsége adott, ott azt alkalmazzák,
természetesen kiegészítése, értelmezés lehetséges,
amennyiben fontosnak tartják. A szöveges részeket
javasoljuk röviden megfogalmazni. Ha úgy látják, hogy
további kiegészítést igényel, akkor külön mellékletként
csatolják a felméréshez.
Amely szervezetnél ez lehetséges, kérjük, hogy
elektronikusan küldjék vissza az adatlapot és a hozzá
csatolt információkat.
Bármilyen kérdés, egyeztetési igény merül fel,
akkor forduljanak bizalommal a megjelölt felelĘsökhöz.
Tata, 2007. augusztus
Izing László
TCT koordinátor

mobil: 30/419-50-80
jonyer.gergely
@eucalipso.hu
mobil: 70/363-22-02

AZ ADATLAP KITÖLTÉSÉVEL
KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
Az adatlap öt részbĘl áll, amelynek a római I.
pontja alatt a szervezetre vonatkozó alapvetĘ adatokat
kérjük rögzíteni. Felhívjuk a figyelmet, hogy ahol
rendelkeznek elektronikus címmel vagy mobil
telefonszámmal, feltétlenül adják meg, mert sok esetben

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

ADATLAP1

a TATAI és TÉRSÉGI CIVIL SZERVEZETEK FEJLESZTÉSI-, PÁLYÁZATI-, és
EGYÜTTMĥKÖDÉSI ELKÉPZELÉSEIRėL

I. Alapadatok
A szervezet neve, címe:
Tel.:

Fax:

E-mail:

Honlap:

VezetĘ (képviselĘ) neve, elérhetĘsége (ha nem
azonos az elĘzĘekben megadottal):

Kapcsolattartó személy neve, elérhetĘsége (ha
nem azonos az elĘzĘekben megadottal):

Bejegyzett (nyilvántartott) szervezet: Igen

Nem Alapítás éve (tevékenység kezdete):

A szervezet típusa: egyesület - alapítvány
(aláhúzással jelölve)
Besorolása: nem besorolt - közhasznú kiemelten közhasznú

II. TCT-vel való kapcsolata a szervezetnek
1. Tagja-e jelenleg a társulásnak:

Igen

Nem

2. Tervezik-e, hogy belépnek a társulásba?

Igen

Nem

3. Ha jelenleg tagja, akkor kielégítĘ-e szervezetük számára az a tevékenység, amelyet a TCT
eddig megvalósított? Részben

Teljességgel Egyáltalán nem

Egyéb vélemény, javaslat:
4. Ha jelenleg nem tagok, és tervezik a belépést, akkor milyen területen, milyen témákban vár
segítséget vagy szolgáltatást a TCT-tĘl?
Kérjük, sorolja fel (rövid megjelöléssel):

III. Fejlesztési elképzeléseik
1. Tervezik-e a szervezet tevékenységének fejlesztését, szélesítését? Igen

Nem

2. Ha terveznek fejlesztést, akkor milyen területe(ek)en?
1

A Tatai Civil Társulás kezdeményezi a különbözĘ területen mĦködĘ egyesületek és alapítványok adatainak,
véleményének össze gyĦjtését annak érdekében, hogy bĘvítse a társuláshoz kapcsolódó szervezetek körét, továbbá
elĘsegítse a szervezetek közötti együttmĦködést, közös akciók, programok szervezését.

x

Közönség, hatókör bĘvítése (érdeklĘdĘk, pl. fiatalok csoportja):

x

Személyi feltételek (önkénteseket is beleértve) területén:

x

Tárgyi (technikai) feltételek területén:

x

Egyéb fejlesztési elképzelések:

IV. EgyüttmĦködés, partnerség, közös pályázati projekt
1. Van-e jelenleg együttmĦködése más szervezettel, intézménnyel? Igen

Nem

2. Ha igen, akkor hány szervezettel van együttmĦködésük:
3. Az együttmĦködĘ szervezetek jellege:
Önkormányzat

Civil

Intézmény

Vállalkozás

4. Ha nincs együttmĦködés, akkor tervezik-e, hogy együttmĦködést alakítanak ki más
szervezettel, intézménnyel?

Igen

Nem

5. Ha igen, akkor mely (vagy milyen) szervezettel, intézménnyel terveznek
együttmĦködést kialakítani a jövĘben?

6. Terveznek-e közös pályázatot más intézménnyel vagy szervezettel, különös
tekintettel a jelenlegi (2007-2013) tervezési idĘszakra?

Igen

Nem

7. Ha igen, akkor milyen (vagy mely) szervezett(ekk)el tartják elképzelhetĘnek, vagy
célszerĦnek a közös pályázati projekt elĘkészítését és megvalósítását?

V. Egyéb véleménye, javaslata a felméréssel kapcsolatban

A kitöltĘ neve és elérhetĘsége:
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MAGYARY KONFERENCIA A VÁROSHÁZÁN
A népfĘiskola által elindított születésnapi konferencia,
amelyet minden évben megszervez most már 10 éve az
elnökség, idén olyan aktuális szakmai témát választott,
amelyet a közigazgatási szakmában dolgozóknak és az
igénybevevĘ polgároknak is tanulni kell. A téma: az
elektronikus közigazgatás magyarországi helyzete és
feladatai.
A kérdéskör mellet újdonsága a konferenciának, hogy a
megyei önkormányzat is csatlakozott a rendezĘ
szervezetekhez, de a legfontosabb a Magyary Zoltán EKözigazgatástudományi
Egyesület
(Budapest)
bekapcsolódása a munkába. Ennek elĘzménye, hogy
elĘször csak résztvevĘként voltak jelen, majd a kapcsolat
erĘsödése vezetett el a két szervezet közötti megállapodás
megkötésére, amelynek lényeges pontja a Magyary
konferenciák szakmai segítése, részvétel ennek szakmai
elĘkészítésében és megvalósításában.
Gyüszi László, a népfĘiskolai társaság elnöke köszöntĘje
után Michl József, Tata polgármestere köszöntötte a
megjelenteket, akik körében jelentĘs számban voltak
találhatók a közigazgatás regionális szervezeteinek vezetĘ
munkatársai, de személyesen dr. Gelencsér József
hivatalvezetĘ is megtisztelte jelenlétével a konferenciát.
A program elsĘ elĘadójaként dr. Verebélyi Imre, a
Magyar Közigazgatási Kar elnöke, aki maga is tudós
mĦvelĘje a közigazgatásnak, de Magyaryhoz hasonlóan
feladatköre volt egy ideig a Magyar Közigazgatási Intézet
vezetése, és a magyar közigazgatás korszerĦsítési

11.

kormánybiztosaként is jelentĘs munkát végzett, míg át
nem vette az OECD-ben magyarország képviseletét
Párizsban. Ez a küldetése nemrég fejezĘdött be.
Méltatta Magyary Zoltán szerepét és jelentĘségét a
közigazgatás korszerĦsítésében, tudományos igényĦ
megalapozásában. Aki kiemelkedĘ tudományos és
tudományszervezĘ munkássága mellet fontosnak tartotta a
közigazgatási gyakorlati fejlesztését, amelynek terepeként
a tatai járást választotta. A „diagnózist” követĘen számos
kezdeményezés fĦzĘdik nevéhez, amelyek között
kiemelkedĘ tényezĘ a népfĘiskolai képzés elindítása, a
„szociális vármegye” létrehozása, de a városfejlesztésben
és városegyesítésben is kiemelkedĘ szerepet játszott. Úgy
gondolom nem érdemtelenül részesült 2003-ban
posztumusz Magyar Örökség-díjban.
A cselekvĘ állam címmel E. Molnár Szilárd, az BMEUNESCO ITTK kutatási igazgatója, a Magyary Z. EKözigazgatástudományi Egyesület elnökségi tagja tartott
elĘadásából megtudhattuk, hogy Magyarországon az
elektronikus szolgáltatás 2003 óta nagy arányú fejlĘdést
mutat, ebben a kistelepüléseknél még lemaradás jellemzĘ.
Szakonyi András az önkormányzatok elektronikus
ügyintézésére vonatkozó törvényi elĘírások teljesítésérĘl
tartott tájékoztatót. Végül Fodor Csaba mórahalmi
projektmenedzser
az
elektronikus
közigazgatás
bevezetésének gyakorlati példájával ismertette meg a
hallgatóságot.
A konferencia végén a tudós szülĘházán, a Magyary
szobornál, és az Ady E. utcai emléktábláknál helyeztek el
koszorúkat a részt vevĘk.
k.j.
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BÚCSÚ KEMÉNY BERTALANTÓL
(1928-2007)
Talán kevesebben ismerték, mint illene, mint
amilyen jelentĘs személyisége volt az elmúlt
évtizedeknek.
Csendesen, de szívósan és következetesen
munkálkodott
azoknak
az
ideáknak
a
megvalósításán, amelyekrĘl azt gondolta, hogy
fontosak lehetnek a kis településeknek, a kis
emberi
közösségeknek
–
kedvenc
megfogalmazását idézve: „a kishazának”.
ElsĘk között volt, akik a népfĘiskolai
gondolatot újra felfedezték és az Oroszlányból
elszármazott Köles Sándorral együtt gondozták a
tabi Tanácstagok és elöljárók népfĘiskoláját olyan
idĘszakban (1957-1958), amikor nem ez volt a
jellemzĘ szakmai tevékenység.
Nem
véletlen,
hogy
„feltalálta”
a
falugondnokság intézményét, s ritka jelenségként
korunkban, a megvalósítását is megérhette, és
mĦködését segítette haláláig. Mellette létrehozta,
és évtizedig vezette a Falufejlesztési Társaságot,
tíz évig volt elnöke a Budapest Környéki
NépfĘiskolai Szövetségnek.
Tatán az elmúlt évben járt utolsó alkalommal, amikor idĘsebb barátjára – dr. Kiss Istvánra, Magyary Zoltán
munkatársára – emlékeztünk születésének 100. évfordulóján.
Nekem is alkalmam volt mélyen szántó gondolatait hallgatni némely hosszú utazásaink alkalmával, amikor
Erdélybe vagy Kárpát-aljára mentünk. De fontosnak tartotta az általa kezdeményezett „Csütörtöki Iskola” keretében
elhangzott gondolatokat, információ cseréket is.
Búcsúztatása április 2-án 14 órakor volt a vértesacsai római katolikus templomban, abban a faluban, ahol a
Falugondnokok Házát is létrehozta.
Keresztesi József

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

13.

A MAGYARY ZOLTÁN NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG IDŐKÖZI TÁJÉKOZTATÓJA • TATA, 2007. SZEPTEMBER

felélesztésére, falusi mĦvelĘdési egyesületek,

KEMÉNY BERTALAN (1928-2007)

BeszélĘ név ez, valóban kemény magyar

népfĘiskolák, falufejlesztési társaság, szakmai

ember volt. A gyökereivel abban, amit a szó-

tanfolyamok – mivelhogy kertészmérnök lévén,

infláció lejáratott, de az igazi értelmüket vissza

Kert-Magyarországot

kell szerezzük: Isten, haza, család. Özvegyen

legfontosabb esélyének. De átfogó képe volt

maradni,

megjárni

természetesen a falvak problémáiról, az egész

Istenért a börtönt – és eközben folyamatosan

mezĘgazdaságról, hallatlanul eredeti gondolatai

másokért, magyar embertársaiért dolgozni. Az

voltak a szervezeti korszerĦsítésrĘl is. Nem ide

efféle nehéz sorsra többnyire úgy reagálnak,

jutottunk volna, ha ezeket figyelembe veszik.

hogy elég nekik a maguk baja. ė más volt, és

Hiszen

abban is különbözött a legtöbb embertĘl, hogy

Magyarország, ahol a régi mondás szerint, észt is

nemcsak beszélni tudott, de cselekedni is. Persze

ad az Úr annak, kinek hivatalt adott…

öt

gyereket

felnevelni,

beszélni is, mint igazi közösségi lény. Nagyon

És

tartotta

fölösleges

miután

a

jövĘnk

mondanom,

Ęneki

nem

ez

adott

itt

hivatalt,

határozott képe volt ugyanis a közösségrĘl, mert

csodaszámra megy, hogy az egyik nagyszerĦ

annak lényegét a személyes kapcsolatokban

gondolata,

látta, nem pedig az elvont intézményekben és

szervezĘdĘ

szervezetekben. Deviáns egy magatartás volt ez,

megvalósulgatott.

valljuk

tervezĘirodákban,

intézményrendszernek, állandó költséghelye van

amelynek a „tervgyártás” volt a feladatuk, és épp

a költségvetésben. Ma már több mint 800

ezért nehezen értették meg, minek beszélget ez a

faluban mĦködik ez a szolgálat, egy-egy fĘállású

településtervezĘ Julis nénivel másfél órát a

gondnokkal,

kertkapunál. És a végén igazolódott, még

közvetlenül választ meg a falu népe, és aki egy-

módszertanilag is. Hiszen azokat a valóban

egy kisbusszal felszerelve biztosítja azt az

korszakalkotó javaslatokat, amelyekkel azután

ellátást

elĘállt, ezekbĘl szedte össze. „Beszélgetés

intézményt ésszerĦen nem lehet szervezni:

vagyunk” – mondta a nagy német költĘ,

gyógyszert hoz, piacra visz, iskolásokat szállít,

Hölderlin, és Bercinek, aki harminc éven át volt

ellátja a falu magatehetetlenné vált öregjeit. És

kollégám és barátom, szó szerint ez volt az élete.

létezik másik mĦve is, igaz, hogy minden

Így lehet aztán valódi információkat szerezni,

hivatali kereten kívül, az 1989-ben szervezett

nem pedig a média elĘrágott híreibĘl. Nem csoda

Falufejlesztési Társaság, ahol a beszélgetések a

hát, hogy a diktatúra végére már a nyolcvanas

tĘle is örökölt szellemében próbáljuk kigondolni

évek közepétĘl tudatosan készülĘdött, nem a

és kialakítani egy emberhez méltó jövĘt.

politikai

meg,

azokban

hatalomra,

hanem

újraszervezésére:
visszarendezésére,

a

a

ünnepeink
a

helyi

az

az

aprófalvak

megmentése

falugondnokság,

akit

ott

Része

–

élĘk

a

lássanak

számára,

mégis
hivatalos

csodát!

amire

társadalom
lelki

hagyományok

a

Miklóssy Endre
MNT 2007. Nyár
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DR. KALOCSAI JÓZSEFRE EMLÉKEZüNK
Kalocsai JózsefrĘl keveset tudtunk, talán csak annyit, hogy Tardos község katolikus plébánosa A népfĘiskola
történelmi tanfolyamára járt Tardosról ….. ÉrdeklĘdéssel hallgatta az elĘadásokat, néha hozzá is szólt a témához, de
inkább az elmélyült figyelem jellemezte részvételét. Szorgalmasan járt Moravcsik Mária polgármester társaságában,
amíg egészségi állapota engedte.
Érdekes – a múlt századra jellemzĘ életutat járt be. Budapesten született és ott is kezdte tanulmányait a négy polgári
utána az Érseki FĘgimnáziumban. A háborús évek miatt végül Keszthelyen érettségizett és a Karmelita rendbe lépett. A
rend feloszlatását követĘen a Pázmány Péter Hittudományi Akadémián folytatta tanulmányait, ahol 1952-ben pappá
szentelték, 1954-ben doktorátust szerzett. Lelkészi feladatotokat látott el több településen 1964-ig, amikortól nyilvános
papi szolgálatot nem végezhetett. Ezért polgári foglalkozást vállalt budapesti vállalatoknál egészen 1987-ben történt
nyugdíjazásig.
Papi szolgálatot - Lékai László bíboros engedélyével – 1979-tĘl ismét végezhetett, s amikor nyugállományba
vonult, akkor pályázta meg a tardosi plébánia lelkészi állását, melyet haláláig (2007) betöltött.
A falu katolikus közössége hamar befogadta Kalocsai Józsefet, de jó kapcsolatot alakított ki a falu egész
lakosságával. Nem véletlen, hogy 70. születésnapján (1997. szeptember 18.) „Tardos Községért” díjban részesítette,
amellyel elismerte a templom felújításában végzett, és a falu közösségeiért végzett munkáját egyaránt. A díj
adományázását a határozat többek között a következĘ módon indokolja: „…következetes hittel erĘsítette a katolikus
közösséget, szervezte és tevékenyen végezte a fiatalok lelki és erkölcsi nevelését.
…Részt vett a rendszerváltás utáni évek községi vezetésében, társadalmi szervek alakításában, napjainkig részese több
civil szervezet mĦködtetésének.”
A község lakosságának szeretetét, tiszteletét mutatta, hogy utolsó útjára nagyon nagy számban kísérték el, de
távolabbi településekrĘl is sokan vittek virágot sírjára.
A tisztelet virágát a népfĘiskola elnöksége nevében is elhelyeztük, büszkék vagyunk, hogy érdeklĘdött a
népfĘiskola programjai iránt s ezzel másokat is erre bíztatott.
keresztesi j.

Körmendi Tamás „Korona és kard” címĦ elĘadásának hallgatósága (2004. 04. 02.)
ElĘtérben balra: dr. Kalocsai József
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Két szervezet, egy régió, egy cél, egy érdek
A
székesfehérvári
székhelyĦ
M-Prospect
Nyelviskola immár több mint egy éve stratégiai partnere
a tatai Magyary Zoltán NépfĘiskolai Társaságnak. Az
együttmĦködés eredményeképp a két szervezet olyan
rendszeres szakmai kapcsolatot, együttmĦködést
alakított ki, amely lehetĘvé teszi egyrészt a NépfĘiskola
tevékenységének bĘvítését, szakmai fejlesztését,
másrészt az M-Prospect Nyelviskola kapcsolatainak
szélesítését, szolgáltatásainak megismertetését és
elterjesztését Komárom-Esztergom megyében.
Fontosnak tartjuk, hogy így megerĘsödve a helyi
igényekre mindig rugalmasan és garantált minĘséggel
reagáljunk.
Az évek óta sikeres és folyamatosan bĘvülĘ vállalati
oktatáson túl, 2006 Ęszén indítottunk elsĘ ízben Tatán
lakossági tanfolyamokat angol kezdĘ, alaphaladó és
középhaladó szinten. A hétköznap délutánonként és a
szombaton tartott tanfolyamokon összesen 45 hallgató
vett részt. A képzéseknek minden esetben a Jávorka
Sándor
MezĘgazdasági
és
Élelmiszeripari
Szakközépiskola és Szakiskola adott helyet és a
tanfolyamokon minden esetben régióbeli, kiválóan
kvalifikált tanárok tanítottak.
2007 szeptemberétĘl kibĘvítjük kínálatunkat,
gondolván a nyelvvizsgázókra és a megreformált

érettségi-rendszerben
érettségizĘ
fiatalokra
is.
Szeptember 6-tól angol általános TRINITY, szeptember
10-tĘl angol üzleti LCCI, és szeptember 24-tĘl német
általános ÖSD középfokú nyelvvizsgákra felkészítĘ
tanfolyamokat szervezünk, másrészt emelt szintĦ
írásbeli és szóbeli érettségire is felkészítjük a fiatalokat
angol és német nyelvbĘl. A nyelvvizsgák egyelĘre a
székesfehérvári központban tehetĘk le. A tanfolyamokat
ebben az évben is igyekeztünk hétköznapokon tanítás-,
valamint munkaidĘ utáni idĘpontra, valamint
szombatokon pedig délelĘttre idĘzíteni. Minden
vizsgára készülĘt ingyenes tesztkönyvvel látunk el, a
diákok tandíjkedvezményt kapnak.
Továbbra is hisszük, hogy minden hallgatónknak a
nevünkkel fémjelzett "lehetĘség", és minĘség
garanciáját kell biztosítanunk. Valljuk, hogy csak a
kiváló minĘség eredményez újabb, hosszú távú
megrendeléseket, tartós együttmĦködést. Tanáraink és
munkatársaink
egyaránt
erre
motiváltak.
Eredményességünk alapja szakmai felkészültségünk,
tapasztalatunk és rugalmasságunk. A számok,
statisztikák, fejlĘdésünk léptékének természetesen
fontos ismérvei, ezek felsorolásánál azonban számunkra
mindig fontosabb az elégedett, a sikeres nyelvtanuló, és
a stressz-mentes, mosolygó vizsgázó.
Fehérvári Tímea

Az M-Prospect Nyelviskola vezetője – Hajdú Csaba – beszélget a nyelvtanfolyamra jelentkezőkkel.
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BEMUTATKOZIK A TATA ÉS KÖRNYÉKE VENDÉGVÁRÓK CÉHE
Civil szervezetünk egy 1997-es eszmékre épülĘ, 2006-ban újra beindított közhasznú egyesület. AlapvetĘ
célunkul tĦztük ki, hogy összefogást építünk ki Tatán, és környékén azokkal a vállalatokkal, intézményekkel,
szervezetekkel, akik érdekeltek abban, hogy fellendüljön Tata és a környék turizmusa.
Foglalkozni kívánunk a környék adottságainak felmérésével, ezeknek az adatoknak a feldolgozása által nyert
információkat kihasználva meghatározni azt a réteget, akit szeretnénk idecsalogatni vendégként, meghatározni azt
az irányt, amellyel az úgynevezett „fenntartható turizmust” mĦködtetni tudjuk. Ennek lényege, hogy úgy
megtervezni, megszervezni, azután pedig mĦködtetni a turizmust, hogy az ne rongálja a természeti, és az épített
örökséget, jó legyen a helyi lakosoknak, nyereséges a helyi vállalkozásoknak, bevételével növelje a város kasszáját
(adók), és jól érezzék magukat nálunk az ide látogató turisták.
Ehhez közös projekteket tervezünk, közös rendezvényeket szervezünk, melyben kiveszik részüket a Céh tagjai
is, de már turisztikai önkéntesekre is támaszkodhatunk, akik áldozatkész munkájukkal, szakmai hozzáértésükkel,
vagy csak a lokálpatriotizmusukkal segítik munkánkat.
Alakulóban van segítségünkkel egy városi szintĦ ifjúsági szervezet is, amelynek munkáját a továbbiakban is
szeretnénk segíteni akár rendezvényeik megszervezésével, lebonyolításával, akár nekik szóló ismeretanyag
átadásával, környezeti neveléssel, épített örökségünk megismertetésével, kulturális igényeik kiszélesítésével.
Ebben a munkában számítunk a város, és környéke minden turizmusban érdekelt, vagy érte tenni akaró
vállalkozására, lokálpatrióta, segítĘkész lakosára, a turizmusért tenni akaró intézményére.

ElérhetĘségeink:

székhelyünk: Tata, Mikovényi u. 60. (Berta Malom)
elektronikus címünk: vendegvarok.cehe@gmail.com
telefonos elérhetĘségünk: 06-30-285-284-2.

Hallgatói vélemények a 2006/2007 évi
egészségügyi előadássorozatról
Minden előadó a maximumot nyújtotta, köszönet érte.
Természetesen a pszichológiával foglalkozó előadó
(Lengyel K. Péter) tetszett a legjobban,
de mindegyik előadás nagyon jó volt.
A szervezés nagyon jó volt,
bár nem minden esetben volt kiszámítható.
A szervezés nagyon magas színvonalú volt,
csak köszönet érte.
Jó volt a szervezés, ami a részvételi számokból is
látható, érdeklődés van az előadások témái iránt.
A szervezés nagyon jó és hibátlan volt, az előadók
rendkívül jók, alaposak és felkészültek voltak.
Az egész 2006/2007 évi program kifogástalan jó és
sokoldalú volt, mindenki talált őt érdeklő fontos témát.
Minden előadónak köszönetem fejezem ki, munkájuk
elismerését érdemel. Legyen folytatás!
A Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság
Kiadványa,
2890 Tata, Erzsébet királyné tér 13.
Felelős kiadó: Gyüszi László
Felelős szerkesztő: Keresztesi József

A tatai csoportnak Michl József
polgármester adta át az oklevelet.
A képen Futó Kovács Éva látható

Népfőiskolai Hírmondó

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

A Népfőiskola egyéb elérhetőségei:
Tel, fax: 34/482-409; 06 30/290-20-62
E-mail: nepfoiskola@etata.hu, honlap: www.magyaryz.hu

Szerkesztői üzenet:
Köszönöm mindazok munkáját, akik
írásaikkal hozzájárultak a szeptemberi
szám színvonalához, annak
gazdagabbá tételéhez!
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