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AZ ELMÚLT ESZTENDŐ…
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Az őszi időszakra is maradt még külön feladat, mert
készültünk a szintén hagyományos tanévnyitónkra,
ahol a Magyar Népfőiskolai Társaság elnöke, Sz. Tóth
János tartott tájékoztatót, és ezt követte hamarosan
a népfőiskolák országos találkozójának fogadása,
szervezése, amit szintén sikeresen oldottunk meg.
E munkában sokat segítettek önkénteseink, akiknek
ez alkalommal is szeretnénk köszönetet mondani
fáradozásukért, lelkes közreműködésükért.
Az eddigiek során inkább a nagyobb rendezvényekről,
eseményekről volt szó, de szakmai szempontból
alapvetőnek
tartjuk
a
képzési
munkánk
folyamatosságát és színvonalas megvalósítását, a
hallgatóság és tagságunk kiemelkedő érdeklődését!
A szakmai tevékenység sikeressége, eredményessége
mellett szólni kell arról is, hogy a működés, működtetés
pénzügyi feltételeit nehezen tudtuk biztosítani.
Ehhez hozzájárultak a felsorolt plusz rendezvényekfeladatok, néhány sikertelen pályázat és a szomorú
tény, hogy az NCA regionális kollégiuma lényegesen
kevesebb működési támogatást ítélt meg, mint az előző
időszakban, miközben 2009-ben is bővültek a szakmai
tevékenységünk eredményei…
Ennek ellenére megvalósítottuk 2010-ben terveinket,
amelyhez
nagymértékben
hozzájárultak
azon
szervezetek és személyek, akik-, és amelyek nevét
illő felsorolni: Mikrohitel Zrt., Multimix Kft., K-D
Regionális Felnőttképzési Szövetség, Bilszky István
vállalkozó és Richter Péter magánszemély.
Köszönjük az átmeneti támogatást és a bizalmat, amely
lehetővé tette a folyamatos működést és céljaink elmúlt
évi megvalósítását.
És az utolsó hónapra is maradt még rendkívüli esemény,
elnökünk – Gyüszi László – bejelentette lemondást.
Ez további nehézségeket jelent az egyesület életében,
amelyre a népfőiskola érdekében mielőbbi megoldást
kell keresnünk. Ennek ideje és lehetősége az év elejei
beszámoló közgyűlés keretében történhet, amikor
ezeket a sorokat is olvashatják tagjaink, és a munkánkat
figyelemmel kísérő érdeklődők.
Keresztesi József
szakmai vezető

,, Az Év Tanára 2010”
Dr. F. Romhányi Beatrix

AZ ELNÖKSÉG TEVÉKENYSÉGE ÉS SZEREPE
A Magyary Z. Népfőiskolai Társaság alapszabálya
szerint az egyesület ügyintéző szerve az elnökség, amely
hét főből áll, és a közgyűlés három évre választja.
A jelenlegi elnökség tisztségviselőit és tagjait a
közgyűlés két évvel ezelőtt – napra pontosan 2009.
március 4-én – választotta meg. Személy szerint:
Gyüszi László elnök, Takács Károlyné alelnök, Varga
Zsuzsanna titkár, és tagként: Szabó Ferencné (az eddig
felsoroltak korábban is ellátták ezt a megbízatást).
Új elnökségi tagként kapcsolódott be: Farkas Endre
(Várgesztes), Glászné Harmados Magdolna és Sziklai
Tiborné tatai lakóhellyel.
Az elnökség eddigi munkáját áttekintve megállapítható,
hogy az elmúlt két esztendő, de különösen a 2010es év sok megoldandó feladatot adott. A tennivalók
megbeszélésére és döntéshozatalra az elnökségi üléseken
került sor, évente 4-5 alkalommal. Határozatképtelenség
miatt egyszer sem kellett új időpontot kitűzni. Az
újonnan megválasztott elnökségi tagok gyorsan
beilleszkedtek, és hatékonyan, eredményesen vettek
részt a testület munkájába. Ehhez hozzájárult egy
országos keretek között megszervezett tréning is, melyet
az NCA támogatott, ahol a feladatokkal és egymással is
alaposabban megismerkedhetett a „csapat”.
Farkas Endre és Sziklai Tiborné – Kati – egy-egy képzési
sorozat előkészítését, szervezését és lebonyolítását
vállalták.
Farkas Endre szakmai munkája tette lehetővé a
2009/2010-es tanévben a Hadtörténet nagy csatái c.
sorozat elindítását, amely az idei tanévben is folytatódik.
Tevékenysége nem csak az előkészítésre és szervezésre
terjed ki, hanem maga is nagy felkészültségről téve
bizonyságot, rendszeresen tart előadást is a sorozat
keretében.
Sziklainé Kati, ugyancsak mindkét tanévben, az
Egészségügyi sorozat előkészítőjeként és szervezőjeként
végzett, és végez folyamatos szakmai munkát, segítve
és könnyítve ezzel az operatív feladatot végzők
mindennapi tevékenységét.
Glászné Harmados Magdolna a képzések és más
rendezvények szervezésében, propagálásában, a
helyszín biztosításában – ez különösen a Művelődési
Házra érvényes – nyújtott folyamatos segítséget, de
számíthattunk rá a nagy rendezvények lebonyolításánál
is.
Varga Zsuzsanna a titkári teendőkkel ismerkedett
meg alaposan az első időszakban, de az elnökségi
üléseken való rendszeres részvételével, véleményével,
javaslataival is hozzá járult az elnökség, s ezzel az egész
népfőiskola eredményes tevékenységéhez, sikeres
működéséhez.
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Szabó Ferencné nagymértékben segítette és segíti
Kocs község önkormányzatával kialakult kapcsolat
kialakulását és fejlődését. Aktívan vesz részt az elnökségi
ülések munkájában, véleményével, javaslataival
gazdagítva azt.
Gyüszi László, mint a népfőiskola elnöke végzett
intenzív és rendszeres munkát, és megfelelő módon
képviselte a népfőiskolát, vezette az elnökség
üléseit. Rendezvényeinken mindig felkészülten adott
tájékoztatást, mint helytörténész igyekezett minél több
ismeretet átadni Magyary Z. munkásságáról és műveiről.
Az elnöki feladatok mellett folyamatosan figyelemmel
kísérte és segítette a történelmi sorozat előadásait.
Keresztesi József 2009-ig választott tagja volt az
elnökségnek, azóta mint szakmai vezető segíti a testület
munkáját. Szervezi és irányítja a népfőiskola egyesületi
és képzési tevékenységét, működését, építi kapcsolatait,
„motorja” a népfőiskolának. Állandó meghívottja az
elnökségi üléseknek, ahol folyamatosan tájékoztatja
az elnökséget az adott időszak tapasztalatairól és
problémáiról, a következő időszak feladatiról. Széles
körű gyakorlata, ismeretei és kapcsolatai révén jelentős
szerepet tölt be a népfőiskola eredményes működésében,
működtetésében. (Ennek részleteiről külön írásban
olvashatnak.)
Az elnökségi ragokról szóló rövid áttekintés, értékelés
is mutatja, hogy nagy szerepük volt és van a társaság
eredményes munkájában, amit ez alkalommal is
szeretnék megköszönni.
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Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Kedves Barátaink!
Immár második alkalommal fogadjuk Önöket itt Tatán egy
országos tanácskozás résztvevőiként. Nagy megtiszteltetés
ez számunkra és talán elismerése munkánknak is, hogy a
Magyar Népfőiskolai Társaság bennünket választott, hogy
legyünk házigazdái e két napnak.
Örömmel vállaltuk e feladatot és igyekeztünk mindent
megtenni, hogy ez a szakmai tanácskozás – melyen azt
hiszem nagyon fontos és a következő éveket, évtizedeket
meghatározó programról esik szó – a lehető legnyugodtabb
légkörben végezze munkáját.
Még mielőtt azonban ez a munka elkezdődne, engedjék
meg, hogy néhány szóval bemutassuk magunkat. Itt most
csak nagyon rövid leszek, hiszen a programból kitűnik az
Önök számára is, hogy egy olyan könyvet is szeretnénk
hivatalosan is bemutatni – majd 400 oldal – amely a tatai
Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság megalakulásának 15
éves évfordulójára készült el, és nem mellesleg a múlt héten,
az ünnepélyes tanévnyitónkra jött ki a nyomdából is.
Tehát 15 éve alakultunk meg. Célunk egyrészt névadónk
emlékének ápolása, tevékenységének mind szélesebb körben
való megismertetése. Magyary Zoltán nemzetközi hírű
professzor volt, aki a közigazgatást vizsgálta és igyekezett
racionalizálni. Másik legfontosabb célunk a népfőiskolai
hagyományok ápolása és különböző képzésekkel az
érdeklődő állampolgárok képzése. Magunkról hoszzabban
tehát később.

Takács Károlyné Ez a 15 év feljogosított bennünket, hogy különbö-ző ünnepi
alelnök rendezvényeken emlékezzünk az elmúlt időszakról is.
KIEGÉSZÍTÉS AZ ELNÖKSÉG
ÉRTÉKELÉSÉHEZ
Az alelnöki feladatokat immár öt éve látja el Takácsné
Marika. Ezt a nem túl látványos feladatkört mindig
igyekezettel, lelkiismeretesen látta el. Így történt ez
az elmúlt két évben is. Az elnök helyettesítésével
kapcsolatos teendők voltak alapfeladatai, de mellette
mindig számíthattunk a közigazgatási szakmai
kérdésekben, és szakmai-személyi kapcsolatok területén
is segítségére, ötleteire. Az elnökségi ülések aktív
és meghatározó résztvevője. Véleménye, javaslatai
fontosak és figyelemre méltóak mindig a szervezet előtt
álló feladatok megfogalmazásában és megvalósításában.
Az elnökség számíthatott és támaszkodhatott munkájára,
ezt igényeljük a szervezet működés és további létezése
során is.
K. J.

Életünkben azonban egy másik fontos évforduló is van
ebben az évben. Éppen 70 évvel ezelőtt indult el az első
tanfolyam a Tatai Népfőiskolában, melynek életre hívásában
ismét nagy szerepe volt Magyary Zoltánnak és a helyi,
megyei vezetőknek: Reviczky István alispánnak, Márkus
Jenő református papnak és még sokaknak.
Erről a régi népfőiskoláról szólnék most pár szót Ha netán
napjaink hasonló problémáival, elképzeléseivel azonosságot
vélnek felfedezni, akkor ez talán csak a véletlen műve. Vagy
éppen azt jelzi számunkra, hogy milyen nagy aktualitása van
ma is az ilyen és hasonló szervezetek működésének.
Szaniszló József egyik írását vettem most kölcsön, melynek
elején a paraszti életforma válságáról szól az 1930-40-es
években. Statisztikai adatokra tá-maszkodva írja, hogy
mennyire nagy a faluból a városba való költözés, mely
a magyar falu végső elsorvadozásához vezethet, mivel a
felemelkedést a városban véli megtalálni a magyar paraszt.
Pedig felemelkedés lehetséges falun is. Így fogalmazott
Szaniszló József: „mivel saját környezetében emelkedni
nem tudott, - elkezdett menekülni tőle. … Ekkor szűnt
meg öntudatlanul is magyar lelkisége, bár mást még nem
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vett fel helyette. De falujától, fajtájától lélekben teljesen
elszakadt.”
„Miért jött létre a tatai népfőiskola?” – teszi fel a kérdést
a szerző. És persze mindjárt választ is igyekszik adni rá:
„A paraszti társadalom fentiekben vázolt betegségének
gyógyítására, gyors beavatkozásra volt szükség, főleg,
hogy a katasztrófa továbbterjedésének elejét lehessen
venni. A betegség különleges, tehát különlegesnek kellett a
gyógyítási eljárásnak is lennie. A jelenség, vagy helyesebben
fogalmazva: a betegség hajtóereje, mint mondottuk, a felfelé
való törekvés, az emelkedni akarás volt. … A gyógyítási
mód így csak egy lehetett, s elehet még ma is: a fejlődés
céltudatosan helyes irányba való terelése. A kutyaharapást
szőrével – a kulturális betegséget pedig iskolával kell
gyógyítani. Az egész mozgalomnak u. i. annak ellenére, hogy
gazdasági vonatkozásban jelentkezik, kulturális hajtórugói
vannak. Ez a gondolat hívta létre a tatai népfőiskolát. … A
tatai népfőiskolát mégsem az északi rokon nép példája szülte.
Legfeljebb az intézmény neve rokon. De célja, jellege, hivatása
százszázalékosan magyar adottságokból nőtt s tisztán magyar
feladatokat akar megvalósítani. Egyetlen rendeltetése van
csak: megfelelő útmutatással meggyógyítani a magyar falut
s így megmenteni pusztuló, széthulló magyarságát. Vagy
ha egész pontosan akarjuk meghatározni rendeltetését,
akkor azt mondhatjuk: megtanítani a parasztságot saját
problémáinak saját eszközeivel való megoldására. Ez pedig
csak úgy lehetséges, ha emelkedni akarása mellé széles
látókört, átfogó kultúrát, alaposabb tudást s maradéknélküli
magyar s emberi öntudatot oltunk beléje.”
A tatai népfőiskola működésének szempontjai. (itt most csak
néhány felsorolást szeretnék tenni, hoszzabb kifejtés nélkül.
Remélem, hogy azért gondolataink találkoznak így is.)
Kiválasztás, homogenitás, vallás, előadók, tananyag és
tanítási mód.
E szempontok figyelembe vétele mellett történt a tantárgyak
összeállítás is. Benda Kálmánt idézve, aki igazgatója,
több tanfolyam vezetője volt a Tatai Népfőiskolán, a
következőket írta: „A tanfolyamon a szellemi és öntudatot
emelő tárgyak voltak több-ségben (történet, irodalomismeret,
társadalomismeret, néprajz stb.), mert öntudat és lelkesedés
nélkül nincsen előrehaladás. A tananyagnak csak kisebbik
fele esett a szigorúan vett gazdasági tárgyakra. De minden
tárgyban a legmagasabbat adtuk, mert semmi értelme sincsen
a nép számára való átdolgozásnak és leegyszerűsítésnek,
amik majdnem mindig csak áltudományos zavaros elméleteket
eredményeznek.”
„Mindezekből következik, hogy a tatai népfőiskola nem
szakiskola, hanem általános és így nélkülözhetetlen kulturális
ismereteket nyújtó népi intézmény.”
A tananyaggal és a tanítási móddal van szoros kapcsolatban
a tanfolyamvezető személye is.
A tatai népfőiskola hallgatóinak gyakorlati műkö-

désével kapcsolatban Szaniszló József megjegyzi: „Az
eddig elmondottak olyan általános követelmé-nyek, hogy
tulajdonképpen találkozni kellene velük minden népfőiskolán,
legalábbis azokon, amelyek nemcsak hirtelen felbuzdulásból
utánozzák ezt a nagyszerű külföldi intézményt, hanem azt
céltudatosan, magyar szellemben állítják be a magyar
problémák megoldására.... A tatai népfőiskola azonban
nem állt meg csak az elméletnél. Azt tanította u. i., hogy
nem elegendő a parasztságot öntudatra tanítani, … hanem
tovább kell menni egy lépéssel s gyakorlatilag is rá kell
vezetni a parasztságot saját ügyének előbbre vitelére. Vagyis
nem elég öntudatra, lelkesedésre, nagy elhatározásokra
indítani, hanem lehetőséget is kell nekik nyújtani ezeknek az
elhatározásoknak aprópénzre váltására.”
Befejezésként még néhány gondolat a korabeli tanulmányból.
„A tatai népfőiskola tehát minden egyéb mellett abban
különbözik valamennyi más népfőiskolától, hogy hallgatóval
a tanfolyam után sem szakítja meg a kapcsolatokat,
hanem tovább foglalkozik velük, működési lehetőséget
biztosít számukra, ahol meg-mutathatják, hogy a főiskolán
elvetett mag jó talajra hullott s alátámaszthatják az iskola
vezetőségének azt a hitét, hogy a magyar falut meg lehet
menteni... S ha már itt tartunk, megállapíthatjuk azt is, hogy
minden olyan népfőiskola, amely csak tanít s tanításával
vágyakat ébreszt és szít magasra, igen kétes értékű munkát
végez, ha végül is ezek a vágyak kielégítés nélkül hullanak
vissza a semmibe, mert nem áll rendelkezésre érvényesülésük
biztosítására szilárd talajú lehetőség...”
Tisztelt Hölgyeim és Uraim, Kedves Barátaink!
E rövid visszatekintéssel igyekeztem Önöknek fel-vázolni
azt, hogy mi is volt a 70 évvel ezelőtt indult Tatai Népfőiskola,
miért volt olyan különleges or-szágosan is. Hozzá kell tenni:
az egyetlen volt, amelyik nem kötődött egyik felekezethez
sem. Különle-gessége volt a létrehozók személye, egyöntetű
aka-ratuk, a tanfolyamvezetők, akik szinte kivétel nélkül
az egyetemi katedráról jöttek ide tanítani, a szellemisége,
valamint az utóbb idézett tény: nem hagyták magukra az itt
tanuló parasztág képviselőit, akiket később is figyelemmel
kísértek.
És mint az elején mondtam: ha netán valamilyen egyezőséget
találnak napjaink problémáival, netán a következő órákban
megbeszélésre kerülő jövőbeni tervekkel, akkor az csak a
véletlen műve.
Kívánok Önöknek jó és tartalmas baráti együttlétet és előre
mutató gondolkodást.
TATA, 2010.szeptember 16.
ifj. Gyüszi László elnök
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5.

A KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ
MAGYARY ZOLTÁN NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG (2898 Kocs, Komáromi u. 5.)
2010. ÉVI MUNKÁJRÓL SZÓLÓ KÖZHASZNÚ JELENTÉSE
a) Számviteli beszámoló (e Ft)
Összes közhasznú tevékenység bevétele ............................ – 50.275
• Közhasznú célú működésre – ............................................... 3.342
• Fentiből önkormányzati - ...................................................... 1.000
• Fentiből központi költségvetésből -........................................ 1.327
• Pályázati támogatásból – ..................................................... 35.704
• Közhasznú tevékenység bevétele – ....................................... 4.883
• Tagdíjból származó bevétel...................................................... 170
• Egyéb bevétel - ........................................................................... 66
Közhasznú tevékenység ráfordításai – . .................................. 51.688
• Ráfordításként érvényesíthető kiadások -............................ 51.658
• Ráfordítást jelentő eszköz változások –..................................... 30
• Tárgyévi pénzügyi eredmény – ........................................... -3.105
• Nem pénzben realizált eredmény – .......................................... -30
• Tárgyévi adózás utáni eredmény – ..................................... -1.413
Tájékoztató adatok (e Ft)
• Pénzügyileg rendezett személyi kiadások (bér+jár.) – ...... 33.561
• Pénzügyileg rendezett anyagi kiadások – . .......................... 18.096
• Értékcsökkenési leírás – ............................................................. 33
• Pénzügyileg rendezett egyéb kiadás – ................................ 3.989
• A szervezet által nyújtott támogatás – ...................................... 100
• APEH által utal 1 % összege – ................................................. 284

b) Költségvetési támogatás felhasználása
Tata Város Önkormányzata – pályázati formában
– 400 e Ft-tal támogatta a Shakespeare Színházat
– akiknek gazdálkodási feladatait ellátjuk és
500 e Ft-al támogatta a Magyar-Kiss könyv (A
közigazgatás és az emberek) hasonmás kiadását,
amit természetesen arra a célra használtunk fel.)
K-E Megye Közgyűlése az Egészségnap
költségeihez járult hozzá 50 e Ft-tal. A kocsi
önkormányzat támogatása a községi programok
költségeihez járult hozzá.
A központi költségvetési támogatásból kapott
(NCA-1.327,- eFt) segítette a működési feltételek
megteremtését, de az összege lényegesen kevesebb
volt az előző évinél, így a társaság működtetésében
gondot okozott. A jelentős mértékű szolgáltatási
szerződés (38.583,- e Ft) a munkaerő-piaci
szolgáltatás ellátását tette lehetővé, melyet 9 fővel
végeztünk 2010-ben.
Az SZJA 1 %-kos támogatásából 284 ezer Ft-tal
részesültünk, amely tovább növekedett (mintegy
50 e Ft-al) az előző évhez viszonyítva – amit
ezúton is köszönünk a felajánlóknak – ennek
összegét az egészségügyi és történelmi programok
előadásaihoz használtuk fel.

c) A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
A társaság vagyonát, pénzeszközeit a közhasznú céljaink elérésére fordítottuk, de rendelkezünk néhány tárgyi eszközzel
is: másológép, asztali számítógép és mobil számítógép, amelyek szintén célkitűzéseink megvalósítását szolgálják. Az
elmúlt évben 4db számítógép beszerzését sikerült biztosítani pályázati támogatással, amely az avulások miatt nagyon
fontos volt társaságunk számára (ezek értéke meghaladta a 200 e Ft-ot).
d) A célszerinti juttatások kimutatása (e Ft-ban)
K-D Regionális Munkaügyi Központ (inform.szolgáltatás ellátása)
		
Nemzeti Civil Alap (működési támogatás) –
		
K-D Regionális Munkaügyi K. (foglalkoztatás támogatása)
		
K-E Megyei Közgyűlés – Egészségnap............................ 			
Kocs község önkormányzata – helyi programok.............. 				
Tata Város Önkormányzata – S. Színház és Magyary-Kiss könyv
		
Összesen: ....................................................................... 				

38.583,1.327,704,50,50,900,40.614,-

e) Központi költségvetési szervtől
• A b) és d) pont alatt az összes támogatás (helyi és központi) felsorolásra került.
f) A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások
• A vezető tisztségviselők juttatásban nem részesültek.
g) A közhasznú tevékenységről szóló rövid beszámoló
A népfőiskola elnöksége az előző év értékelésével összefüggésben megfogalmazta terveit, elképzeléseit, ezeket
alapvetően sikerült teljesíteni.
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A népfőiskola a következő képzési és ismeretterjesztő programokat,
rendezvényeket valósította meg közhasznú tevékenysége keretében:
S.
sz.

Téma/
sorozat neve

Programok/
Éves
Beiratkozottak
alkalmak
óraszám
száma
száma

Éves
résztvevők
száma

1.

Egyetemes történelem – középkor

16

32

70

900

2.

Egészségügyi sorozat

16

32

40

375

3.

Hely szelleme sorozat

4

8

40

100

4.

Vallástörténet

14

28

70

900

5.

Kertek-parkok
(II. félévben Magyar várak-magyar tájak)

12

24

70

720

6.

Hadtörténet

11

22

60

220

7.

Kocsi programok

8

22

30

200

8.

Alapfokú számítógép-kezelői tanfolyam I.

12

50

12

144

9.

Alapfokú számítógép-kezelői tanfolyam II.

12

50

8

96

10.

Angol kezdő tanfolyam1

20

60

6

250

11.

Angol kezdő tanfolyam2

20

60

6

155

12.

Angol középhaladó tanf. 1

26

60

4

150

13.

Angol középhaladó tanf. 2.

8

30

8

40

14.

Angol középhaladó tanf. 3.

30

60

8

240

15.

Angol alapf. nyelvv.felk. t.

25

60

4

100

16.

Angol középf. nyelvv. felk. t.

25

75

5

125

17.

Bszepezd angol kezdő tanf. 1.

34

68

8

272

18.

Bszepezd angol kezdő tanf. 2.

7

14

8

56

19.

Balatonszepezd angol haladó

14

28

4

56

20.

Esztergom

4

8

50

160

21.

Látó utak

3

26

120

120

22.

Egészségnap

10

15

-

1000

23.

Shakespeare Színház

40

200

24

600

371

1032

655

6979

Összesen

A képzési programok tapasztalatait, adatait elemezve az érzékelhető az adatokból, hogy tovább gazdagodott saját
tevékenységünk – az előző évhez viszonyítva.
A hagyományos programjainkat folytattuk, de újakat is indítottunk. Ezek közül kiemeljük a Kálvin évfordulóhoz kapcsolódó
sorozatunkat, az Esztergomban lezáruló népfőiskolai programokat, és nem utolsó sorban Kocson, új székhelyünkön
szervezett rendezvények jelentőségét szeretnénk kiemelni.
A nyelvtanfolyamok szervezésére jelentős szervező munkát fordítottunk, ennek eredménye – a kiváló tanári munka mellett
– is megmutatkozott a növekedésben, de hozzájárultak még a Balatonszepezden megvalósított tanfolyamok is.
A szakmai programok mellett az eredményekhez az is hozzájárult, hogy elnökségünk tagjai és egyesületünk önkéntesei
jelentős arányú munkát vállaltak és végeztek el mindenféle térítés nélkül.
a)	Szolgáltatási feladatok (munkaügyi információ)
Erre az évre vonatkozóan is örömmel fogadtuk az értesítést a pályázat 2010. évi ismételt elnyeréséről az elmúlt év végén
K-E megye egész területére, amely egyben 9 fő alkalmazásának lehetőségét (egy fő bővüléssel) is jelentette.
A feladat teljesítésére vonatkozó számszerű mutatókat elemezve megállapíthatjuk, hogy sikerült teljesíteni a szerződésben
meghatározott 5400 főt. A havi jelentéseket (összesítéseket) minden esetben a megadott határidő előtt beküldtük, amennyiben
kisebb hiányosságok felmerültek, akkor az ügyintéző instrukciója szerint gyorsan kiegészítettük vagy pótoltuk a szükséges
adatokat.
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A statisztikai teljesítés összességében jóval meghaladja a
szerződésben elvárt (előírt) létszámot, amely 6 730 fővel
igazolja, hogy az információnyújtás nélkülözhetetlen
funkció a kirendeltségeken. A személyes találkozásokon azt
is elmondták munkatársaink, hogy a dokumentált számokon
kívül sokkal magasabb mértékben látnak el ügyfeleket
naponta, illetve havonta..
b) Egyéb feladatok
A képzési és szolgáltatási feladatok ellátása mellett még
szép számmal végeztünk fontos, közérdekű feladatot,
amelyek közül kiemelkedik a Magyary konferencia, az
Egészségnap, a Magyar Kultúra Napja. Fontosnak tartjuk
a nagyváradi civil szervezetekkel kialakított kapcsolatot.
Népfőiskolánk rendszeresen részt vállal városi feladatokból,
a civil szervezetek együttműködéséből és a civil napok
rendezvényein is széles körű programokkal vesz részt.
Az elmúlt évben is részesei voltunk Magyar Népfőiskolai
Társaság projektjeinek, fogadtuk a népfőiskolák országos
szakmai konferenciáját.
A saját működésünkkel összefüggésben kiemelkedő
feladat volt a Tatai Népfőiskola 70. évfordulójáról történt
megemlékezés, a Tatai Népfőiskola volt épületének
emléktáblával történt megjelölése, a Corvinus Egyetemmel
és Magyary Szakkollégiummal közösen szervezett
emlékkonferencia, a Magyary-Kiss könyv hasonmás
kiadása, és népfőiskolánk 15. évét bemutató kiadvány
megjelentetése.

7.

Nagy megtiszteltetés számomra, hogy részt vehettem
népfőiskolai programukban. Nagy tisztelője vagyok ennek
a mozgalomnak, s remélem, hogy folytatják és tovább adják
az ifjú generáció képviselőinek.
Köszönöm Sylvester Edinának, hogy beszervezett, és mindazt
a szakmai elhivatottságot, amivel segíti a törekvést.
2010. február 11.
Herceg Ágnes
kert- és tájépítész
Örömmel tapasztaltam a Magyary Zoltán Népfőiskolai
Társaság tagjainak érdeklődését!
Gratulálok a sokrétű, tartalmas programokhoz, az elért
eredményekhez. A kis közösségek vonzó példájának hatása
ösztönző erőt jelenthet, s műalkotásokat, könyveket adhat a
tágabb világnak.
További sikereket kívánva, tisztelettel:
Kubassek János
geográfus, az érdi Földrajztudományi Múzeum igazgatója
„Magyar vagyok, ha nem vagyok rá büszke,
nem is szégyenkezem miatta,
így adta a születésem, vállalom.
Vállalom, még elszakított sorsban is.”

Ezzel a Gábor Ferenc-i vallomással azonosulva próbálom
hirdetni az „igét” – az egységes magyar nemzet hitét, határon
innen és túl, és hálásan köszönöm a lehetőséget, hogy itt
TATÁN is tehetem, hogy ide is eljutottam a – Magyarnak lenni
– című előadóestemmel, és nem is akármilyen pillanatban –
2011. február 11. a Magyar Kultúra Napja alkalmából, akkor amikor apámMagyary Z. Népfőiskolai T. elnöksége nagyapáim dédelgetett álma látszik megvalósíthatónak,
hogy családjuk ismét az egységes magyar Nemzet részeként
úgy lehessen újra MAGYAR ÁLLAMPOLGÁR, hogy
IDÉZETEK A VENDÉGKÖNYV 2010-es ÉV
szülőföldünket ne kényszerüljünk elhagyni.
BEJEGYZÉSEIBŐL
És íme 2011 ilyen sorsfordító év lett számunkra, hiszen
remélhetőleg június 4-én, TRIANON gyászos napján –
végre ünnepelhetünk.
Tisztelt „Szabad Egyetemisták”!
Egy nemzet állampolgárai leszünk ismét.
Nagy szeretettel találkoztam Önökkel, érdeklődésük és
őszinte lelkesedésük példaadó lehet minden ilyen tudományos
ismeretek terjesztésével foglalkozó intézménynek.
További munkájukhoz sok sikert kívánok.
Tata, 2010. február 8.
Gebei Sándor
történész
Gratulálok a jól átgondolt sorozathoz és örömmel beszéltem
a magyarok ősvallásáról.
2010.V.4.
Hoppál Mihály
történész, kutató

Meleg Vilmos
színész,
rendező,
Nagyvárad
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Hallgatók és előadók 2010-ben

Egészségnap 2010.

A vallástörténeti sorozat hallgatói

Számítógép kezelői tanfolyam

A népfőiskola a Kocsitoló Fesztiválon is bemutatkozott

Történelmi sorozat hallgatói

Hadtörténeti sorozat hallgatói
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SZEGÉNYSÉG ELLENI KONFERENCIA
GYŐRBEN
(2010. okt. 12.)
Győrben a Polgármesteri Hivatalban rendezett „Partnerség
szektorok között a szegényekkel a szegényekért”
konferencián vehettem részt.
Nagy várakozással hallgattam Győr város alpolgármesterét,
dr. Ottofi Rudolfot, aki a város szegényeiről beszélt és a
velük kapcsolatos gondokról és feladatokról. 500 hajléktalan
tengeti életét a városban, és még rajtuk kívül sok ember
segítségre szorul, akiknek kifizetetlen számlái sokasodnak.
Nyitrai Imre szociálpolitikáért felelős helyettes államtitkár
a szegénység definíciójában elmondta: sokan a lyukas
kétfilléreshez hasonlítják. A sok meghatározásból nagyon
hiányzik még az alapvető szeretethiány és közösséghiány
megnevezése.
A nyomor enyhítése fontos lenne, de hogyan? „Az út a
munkához” program nem hozott eredményt.
Elkeserítő, hogy egy UNICEF (az ENSZ nemzetközi
szervezete) jelentés szerint nem lett jobb a gyermekek sorsa
2010-ben a világon.
Hamis biztonságot táplált az elmúlt években a hitelek
aránytalan felvétele. A leszakadást meg kellene akadályozni
– írja Ferge Zsuzsa szociológus.
Karitatív, szociális, önkormányzati szervek összehangolt
működésére van szükség, melyet évek óta hallunk.
Nevelőszülői hálózatot erősíteni kell, bővíteni. Nemcsak
munkalehetőség kell, hanem munkaakarat is.
Dr. Tóth Tibor főigazgató a Szociálpolitikai és Munkaügyi
Intézettől struktúraátalakításban gondolkodik. Munkacsoport
létrehozása kell a családok megsegítéséhez. Hiányosságok
vannak a fogyatékos ellátás, idősgondozás és az addiktológiai
ellátás területén.
Fel kell kutatni a modellértékű példákat. Esélyegyenlőség,
felnőttképzésben fejlesztés.
Dr. Tausz Katalin dékán, az ELTE Társadalomtudományi
Karáról statisztikai adatokkal illusztrálta, mi szerint
Magyarország az európai országokhoz képest a szegénység
mutatói alapján a közepes szinten van, amely romló
tendenciát mutat, hiszen egy 2008-as felmérést vetített
elénk.
Nem jövedelmi kérdés a szegénység. Hogy lenne szeretet
azokban az otthonokban, ahol nincs tüzelő és fáznak? Van
lakásnyomor is, ezért szociális bérlakásokat kellene építeni.
Az idősek szegénysége a legsúlyosabb.
A jövedelmek egyenlőtlenségei megnövekedtek a 90-es
évek óta.
Az embereket jobban érdeklik, hogy a gazdagok miért
olyan gazdagok, mint az, hogy a szegények miért olyan
szegények.
A születéstől várható egészségben eltölthető élettartam 2003ban a férfiak esetében 53 év, míg a nőknél 58 év. A szociális
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védelemre fordított kiadások változóak országonként,
Magyarország sokat költ, de mégsem lehet megfelelően
érzékelni.
Források kellenek az újraelosztáshoz.
Dorogi Gabriella TV riporter egy megrázó kisfilmet
vetített, ahol egy 5 gyermekes anya májbeteg gyermeket
nevel nyomorult körülmények között apa nélkül. Steril
körülmények kellenének és anyagi biztonság.
Fontos meglátni a körülöttünk élő rászorulókat és az állam
vezetői is tegyék a dolgukat.
Sziklainé Kati
MZNT elnökségi tag
Kitüntetések az 1956-os októberi forradalom és
szabadságharc 54. évfordulója alkalmából

Dr. Kálmán Attila, a tatai református gimnázium igazgatója,
a Dunántúli Református Egyházkerület volt főgondnoka, a
Zsinat egykori világi elnöke, és tegyük hozzá a volt Tatai
Népfőiskola emlékeinek ápolója, az új népfőiskola egyik
alapítója a Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje
A Csillagal (polgári tagozata) kitüntetést vehette át több
évtizedes pedagógusi és iskolavezetői munkájáért, az
egyházak társadalmi szerepének elismertetése érdekében
végzett tevékenységéért. Az elismerést dr. Schmitt Pál
köztársasági elnök adta át.
A Honvédelmi Minisztérium központi ünnepségén a III.
osztályú Honvédelemért kitüntető címet dr. Márkus Mihály,
a Dunántúli Református Egyházkerület nyugalmazott
püspöke érdemelte ki, aki szintén sokat tett a népfőiskola
alapító elnökeként is az új népfőiskoláért.
A népfőiskola elnöksége nevében is szívből gratulálunk
az elismerésekhez, jó egészséget és további sikeres
munkálkodást kívánunk mindkettőjüknek!
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REAGÁLÁSOK AZ MZNT 15 ÉVE c. kiadványunkra

Tisztelt Elnök Úr!

Tisztelt Elnökség,

Köszönettel vettem kézhez „A Tatai Magyary Zoltán
Népfőiskolai Társaság 15 éve” című kiadványukat, melyhez
gratulálok.

Köszönettel megkaptam a könyvet, lapozgatom,
olvasgatom…
További sikeres tevékenységet kívánok még sok-sok
évtizedig.
Monspart Sarolta
tájfutó világbajnok
Kedves Jóska!

További munkájukhoz sok sikert kívánok!
Üdvözlettel:
Dr. Mezey Barna rektor
Eötvös L. Tudományegyetem

Köszönettel vettem kézhez emlékkönyveteket. A 15 év ilyen
részletes visszapillantással igazán lenyűgöző.
Aktualitása áttételesen ugyancsak érdekes -, az oktatás
rendszerének átalakítása, az új népfőiskolai hálózat kiépítése
időszakában.
Pósfay Péter
tanár, civil szakértő
Kedves Jóska!
Köszönöm a Népfőiskola nagyon elegáns és tartalmas
kiadványát. Nagyon örültem mikor magamat és Panni
lányomat is felfedeztem a fényképeken. A kiadványt
tanulmányozva magam is meglepődtem, hogy mennyi
jeles embert mozgatott meg a főiskola, milyen gazdag
programok voltak – pedig Jóskától addig is hallottam régebbi
rendezvényekről – de így, egy kötetben összefoglalva,
igazán impozáns!
További jó munkát és sikerekben gazdag újesztendőt kíván:
Bíró Mária (tanszékvezető egyetemi tanár, KRE)
és Tóth Anna (KRE)
Tisztelt Keresztesi József Úr!
Kedves Jóska!
Köszönöm a színvonalas kiadványt, mely egy igen gazdag
másfél évtizedes törekvésről, tevékenységről és sikerről
számol be. Nem egyszerű érdeklődést kelteni, hallgatókat,
törzslátogatókat vonzani. Lelkes és kedves hívására mindig
szívesen mentem, de ami fontos volt számomra: jó érzéssel
távoztam is előadásom után. Érdeklődő hallgatóság..., s
én lelkesen adtam elő, úgy éreztem szeretettel fogadtak s
figyeltek, kérdeztek.
Elnökségi tag, titkár, projectmanager, stb. – mindezt írhattam
volna neve mellé, de nem tudtam választani. Mindenesetre,
szinte a kezdetektől kitalálója, lelke, s lebonyolítója a
szerteágazó munkának, témának.
További sikereket kívánok, őszinte tisztelettel:
Mohos Márta
történész, muzeológus
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A TATAI MAGYARY ZOLTÁN NÉPFŐISKOLAI
TÁRSASÁG 15 ÉVE c. könyv születéséről és
tartalmáról
„A könyveknek meg van a maguk sorsa”, hogy a közismert
római szerzőt idézzem. A könyv „csinálás” nagyon
nehéz feladat, de e nehézségek ellenére megszületet a
népfőiskolánk 15 évét áttekintő kiadvány Trencsényi Imre
szakmai közreműködésével, segítségével.
Szerkesztő társam nagyon jól ismeri a népfőiskolákat, közte
a tatait is, mert az országos elnökség által több-kevesebb
rendszerességgel megjelenő Művelődés-NépfőiskolaTársadalom c. országos kiadvány szerkesztője volt a kezdeti
időszaktól.
Elnökségünk úgy gondolta, hogy az elmúlt 15 év eredményeit
érdemes összefoglalni, kicsit rendszerezni, mert sok minden
történt és talán szerénytelenség nélkül megállapíthatjuk,
hogy nem volt sikertelen sem működésünk.
A kötet hét részre tagolódik. Az első rész kicsit megidézi
a 70 év előtti népfőiskolát és annak létrehozóit, de rögtön
ízelítőt nyújt az új népfőiskola tevékenységéről is. Az
újjászületés dokumentumai és az alapítók bemutatása
mellett felidézi az első önkormányzati képzést, a 2002.
évi képzések értékelését, az egészség érték c. projektet, a
2005. évi országos népfőiskolai találkozót és a szociális
foglalkoztatási konferenciákat, hogy csak néhány példát
említsek.
A második rész címe: Így láttam – így látom a népfőiskolát.
A címnek megfelelően olyan írások kaptak helyet, amelyek
egyrészt egyéni nézőpontból közelítik meg a kérdést,
mint pl. Köszeghy Miklós tanár úr, aki első alkalommal
kapta meg az „Év Tanára” elismerést, de itt kapott helyet
a hallgatói vélemények csokra és az előadónktól származó
„vendégkönyvi” bejegyzések is. Az általánosabb témák közé
tartozik a város és a népfőiskola kapcsolata, a polgármesterek
véleménye és gondolatai a népfőiskoláról.
A harmadik része a kötetnek a névadó emlékezetét helyezi
középpontba, s ebben szakmailag is jelentős írás a tatai
Magyary gyűjtemény bemutatása, Magyary közigazgatástudományi szerepének megidézése, a népfőiskola fiatalok
számára alapított Magyary díjának ismertetése, de büszkék
lehetünk a héregi emlékhely létrehozására is.
A könyvünk negyedik része az 1930-as években induló
szociálpolitika K-E megyei kezdeményezéseit és
eredményeit mutatja be részben „A szociális vármegye” c.
kötet alapján, másrészt egy – eddig még nem publikált –
kézirat felhasználásával. Ezen dokumentumokban a célok
megfogalmazásában és az elért eredményekben kiemelkedő
szerepe volt első tiszteletbeli elnökünknek – Kiss Istvánnak,
aki Magyary mellett nagyon jelentős munkát végzett. Ezek
a publikációk, talán az ő szerepére is jobban felhívják a
figyelmet.
Az ötödik rész – az előzőhöz képest – ismét napjainkhoz
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kapcsolódva mutatja be a népfőiskola és a várospolitika
kapcsolatát, amely polgármesterünk – Michl József
– gondolataival indul, majd bemutatja a népfőiskola
közreműködését a városunk fejlesztését szolgáló Magyary
terv kialakításában. A továbbiakban elemzi a népfőiskolai
tevékenység sokrétű kapcsolódását a helyi társadalom
működéséhez, és nagyon fontosnak tartjuk a Corvinus
egyetem Magyary Szakkollégiuma átfogó és szakmailag jól
összeállított tanulmányát is.
A hatodik részben alapvető népfőiskolai dokumentumok
kaptak helyet. Lehet, hogy ezt nem mindenki tartja
érdekesnek, azonban, ha belelapozunk, akkor látható néhány
érdekesség. Ezek közé tartozik szerintem az elmúlt 15 évben
szervezett képzési programok listája, az előadók névsora és
nem különben a támogató szervezetek felsorolása.
A hetedik része a kötetnek a fotóalbum címet viseli. Arra
gondoltunk, hogy a fotó nagyon fontos dokumentuma
működésünknek. A több mint 150 kép bemutatja a
közreműködő szakembereket, a hallgatóságot és az a sokféle
rendezvényt, amelyek e 15 év munkájának célja és tárgya is
volt egyszerre.
Befejezésül
szeretném
megköszönni
a
könyv
létrehozásában közreműködőknek, akik akár írásokkal vagy
dokumentumokkal járultak hozzá, hogy megszülessen.
Trencsényi Imre szerkesztő társam mellett köszönet és
elismerés illeti Kű Marianna tervező-szerkesztő munkáját is,
akinek nagy szerepe van abban, hogy a könyv külső és belső
arányai, formai megoldásai vonzóak az olvasó számára.
Keresztesi József
társszerkesztő

Gratulálunk Vizi Lászlónénak a Díszoklevélhez!
(Szerk.)
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A 75 ÉVES KALOT

A KALOT népfőiskolai mozgalom, mai szóval országos
ifjúsági és felnőttképzési intézmény volt, a valaha létezett
legnagyobb ilyen magyar szervezet, igazi hungaricum
(1935-1946, több mint ötszáz ezer taggal, a betiltást és
üldözést követően 1989-ben újjáalakult). Vidékfejlesztési
alapelvei közé tartozott a kulturális, gazdasági és korszerű
agrárismeretek elsajátítása a vidék megtartásáért, mégpedig
valláserkölcsi megalapozottsággal és a nemzeti tudat
erősítésével. 2003-ban a KALOT-ot Magyar Örökség Díjjal
tüntették ki.
A KALOT – Katolikus Agrárifjúsági Legényegyesületek
Országos Testülete, a földművesek és földmunkások
legényegyleteit vagyoni helyzetre és vallásfelekezetre való
tekintet nélkül összefogó országos szervezeteként alakult
Szegeden Glattfelder Gyula csanádi püspök támogatásával.
Célja a krisztusibb ember, a műveltebb falu, az életerős
nép és önérzetes magyar érdekében az agrárifjúság
szellemi, anyagi támogatása, összefogása és érdekvédelme.
Politikai pártoktól függetlenül fogta össze és egységesítette
az agrárembereket, a törpe- és kisbirtokosokat. Az
ökumenizmus talaján szerveződött: tagjai lehettek protestáns
fiatalok is, és sok kérdésben együttműködött protestáns
egyesületekkel. Meghatározó szerepe volt nemcsak a falu
népe lelki és kulturális életének fölemelésében, hanem a
nincstelen parasztság embertelen szociális helyzetének
megváltoztatásában is, elsősorban a földreform követelésével,
ill. a parasztság ennek gyakorlati megvalósítására való
felkészítésében is.
Alapítója és első vezetője P. Kerkai Jenő jezsuita atya volt.
A KALOT a kezdeti sejtekből hamar népmozgalommá vált,
1940-ben 2 ezer helyi egyletben 150 ezer rendes tagja volt.
A II. Világháború idején is aktív tevékenységet folytatott
különösen a háziipar szervezésében valamint a kultúra
terén. A KALOT programjával formálta a személyiséget,
fejlesztette a népi kultúrát, ápolta a hagyományokat,
életközösséget épített, alakította a nemzeti öntudatot.
Műsorközpontja a legényegyleteket körülbelül
3500 faluban színdarabokkal, vallásos, ismeretterjesztő
előadások anyagával látta el. A Könyvosztály pedig részben
saját kiadványait, részben a népi írók műveit terjesztette.
A háború végeztével is folytatta munkáját a KALOT, míg
Rajk László belügyminiszter rendelete 1946. VII. 4-én a
Magyar Cserkész Szövetséggel együtt föloszlatta, fontosabb
embereit deportálták, bebörtönözték.
A KALOT újjászerveződését megelőzte több megemlékező
kiállítás, és a népfőiskolai mozgalmak felelevenítése.
Az előkészületek után 1988. novemberében a KALOT
jogutódjaként megalakult a II. Rákóczi Ferenc Katolikus

Népfőiskolai Szövetség (elnöke Ugrin József volt). 1999ig 45 népfőiskola indult hétvégi folytatólagos, ill. egyhetes
bentlakásos tanfolyamként. Központi témájuk a keresztény
család, fölkészülés a családalapításra. A régi KALOT nevet
csak 1992-től engedélyezték, amikor is új alapszabállyal új
vezetőséget választottak. A mozgalom jelenlegi bejegyzett
neve: KALOT Mozgalom Közhasznú Egyesület.
KALOT mint civilszervezet az újjáalakulása óta keresi
a lehetőséget, hogy megfeleljen a korunk kihívásainak,
azzal, hogy tevékenyen részt vállal a társadalmunkat sújtó
nehéz problémák megoldásában. A Mozgalom a régi
keresztény erkölcsiség szellemében folytatja azt a munkát,
amit megalkotója, P. Kerkai Jenő az életcéljául tűzött ki.
A KALOT jelenleg főleg iskolán kívüli felnőttképzéssel
foglalkozik, népfőiskolai formában, tanfolyam jelleggel. A
KALOT-nak az országban egyre több tagszervezete van, s
mindegyik éves munkaterv szerint, és a helyi igényeknek
megfelelően működik. A KALOT Országos Titkársága
koordinálja a tagszervezetek munkáit, és kidolgozza
számukra a lehetséges irányelveket, melyeket mindegyik
tagszervezet a saját igényei szerint alkalmaz.
Németh Mária
20/315 0370, E-mail:
kalotiroda@gmail.com

Lengyel K. Péter előadásának hallgatói

BCE Közigatgatástudományi Kar évzáró ünnepsége
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ELTELT 2 ÉS FÉL ÉV
2008 nyarán léptem át a Népfőiskola küszöbét. Akkor még
nem tudtam, hogy mi mindent fog nekem adni ez a hely.
Azóta eltelt sok idő, és azon kaptam magam, hogy az élet
minden részéből tapasztaltam.
A színes programoknak, előadásoknak köszönhetően
olyan emberekkel ismerkedhettem meg, akik az élet
számos területén megállják a helyüket, mind tudás, mind
emberségesség szempontjából.
Ha arra kérnének, hogy válasszak ki egy sorozatot, a sok
jó közül, nehéz lenne, ezért úgy döntöttem, hogy néhányat
közülük bemutatok.
Sokak számára, köztük nekem is egyik kedvenc sorozatom
a vallástörténet sorozat volt. Nem csak a téma érdekessége
miatt, hanem Dr. Kőszeghy Miklós docens úr közvetlen és
sokszor sziporkázó előadásmódja miatt. A különböző korok
vallásaiba úgy nyertünk betekintést, mintha egy délutáni
beszélgetésen vettünk volna részt, olyan könnyedséggel
adta át tudását. Köszönet érte!
A következő előadás, ami hozzám közel állt, a hadtörténet
volt. Ezen a sorozaton számos olyan csatát elevenítettek fel
az előadók számunkra, amit vagy nem is ismertünk igazán,
vagy egyszerűen az évek során elhalványultak. Ebben
közreműködött sok jobbnál-jobb előadó is, többek között
Dr. Szabó József, aki a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi
Egyetemről jött hozzánk, valamint népfőiskolánk
elnökségének tagja, Farkas Endre.
Már csak egy sorozatot emelnék ki, amely először Kertekparkok, majd a 2010-es évben Magyar várak, magyar tájak
címmel indult. Ez a sorozat közkívánatra indult el, amely
az évek során be is bizonyította, hogy sokakat érdekelnek
országunk kertjei, kialakulásuk, és váraink régi-jelenlegi
állapota, helyzete. Ennek a sorozatnak köszönhetően
Schönbrunni kastély csodálatos kertjébe nyertünk
betekintést, ahol Sylvester Edina volt az idegenvezetőnk, aki
a kertek-parkok sorozat házigazdája is egyben. Általa olyan
dolgokat tudhatott meg a kerttel, növényeivel kapcsolatosan
az érdeklődő, amit egy általános kiránduláson biztosan nem
hallott volna. A kastély belső tereit is megcsodáltuk, ahol
Sissi és családjának csodálatos világa tárult elénk.
Ezekkel az élményekkel és még számos értékkel
gazdagodtam a 2 és fél év alatt. Köszönet érte Keresztesi
Józsefnek, kolléganőmnek, Basáné Katinak, és az összes
önkéntesnek, előadónak és elnökségi tagnak.
További jó munkát, és sok, sikerben gazdag tanévet
kívánok!
2010. január 12.
Hatvan Tímea 1
a népfőiskola tagja
A kolléganő munkaviszonyát nem tudta a népfőiskola
meghosszabbítani pénzügyi helyzete miatt. (Szerk.)

1
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KERESZTESI JÓZSEF 15 ÉVES SZAKMAI
TEVÉKENYSÉGE
– Kiegészítés az elnökség értékeléséhez –
Az elnökség munkájáról írtakat kiegészítve, és folytatva, még
a következőket tartom fontosnak leírni és erről tájékoztatni
tagságunkat és az olvasóinkat.
2010-ben javaslatot tett elnökségünk az állami elismerést
jelentő Magyary Zoltán Díj kitüntetés részére (K.J) történő
adományozására:
„A részletes indoklást még az alábbiakkal szeretném
kiegészíteni. A javasolt kolléga a népfőiskolán kívül is
jelentős mértékben vett részt más civil közösségek életében.
Alapító tagja Tata Barátai Körének (1976), alapító tagja a
Magyar Népművelők Egyesületének (később a megyei
szervezet vezetője éveken keresztül), alapítója és 10 éven át
elnöke a tatai Zenebarátok Egyesületének.
Közel 15 éve azonban már a Magyary Zoltán Népfőiskolai
Társaság sikeres és folyamatos működését tartja fő
feladatának, amit az is igazol, hogy a látogatók kiemelkedő
érdeklődéssel kísérik programjainkat. 2008-tól ellátjuk a
munkaerő-piaci információk nyújtása szolgáltatást K-E
Megyében, ahol évente több mint 10 ezer munkanélküli
tájékoztatását biztosítjuk.
A kiegészítés és a részletes indoklás is azt mutatja, hogy
Keresztesi József tevékenysége meghatározó módon járult
hozzá népfőiskolánk szakmai munkájának eredményeihez,
sikereihez, amit az is alátámaszt, hogy 2008-ban
beválasztották a Magyar Népfőiskolai Társaság elnökségébe
is.
A szakmai kapcsolatok tekintetében kiemelt szerepe van
még a Budapesti Corvinus Egyetem Közigazgatástudományi
Karával megkötött együttműködésnek, ennek nyomán
alapította a népfőiskola a leendő szakemberek részére
2009-ben a Magyary díjat, amelynek alapítását Keresztesi
József kezdeményezte és készítette elő. Ebben az évben
Kocs község önkormányzatával kötöttünk együttműködési
megállapodást. Az együttműködés más szervezetekkel
egyik fontos alapelvünk és törekvésünk, ezért is szívesen
kapcsolódtunk be szervezetileg is a K-D Regionális
Felnőttképzési és Népfőiskolai Szövetség létrehozásába,,
amelynek elnöki feladatit Keresztesi József látja el 2007től.”
Sajnos, javaslatunk nem volt sikeres, ezért gondolom. Hogy
a javaslatot itt és most idézve, ezen a helyen köszönjük meg az
elmúlt 15 évben végzett kiemelkedő, eredményes munkáját.
Kívánjuk, és kérjük, hogy még sokáig legyen egészsége és
ereje a nemes és sokakat szolgáló feladat ellátásához.
Takács Károlyné
alelnök
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MAGYAR ÖRÖKSÉG

Érdekes játék lehetne, ha ismerősök körében feltenném a
kérdést, kinek, mi jut eszébe erről a fogalomról: magyar
örökség?
Nyílván sokféle válasz érkezne, amelyből olyan színes csokor
alakulna ki, mint azoknak a személyeknek, szervezeteknek
a köréből, akik, és amelyek díjazásba részesültek az elmúlt
15 évben.
Számunkra azt követően vált közvetlen hatásúvá a Magyar
örökség Díj, amikor 2003-ban Magyary Zoltán tevékenysége
is posztumusz elismerésben részesült, s e különleges
alkalomról, úgy gondoltuk a mi kis egyesületünkben is meg
kell emlékezni. Ezért hívtuk meg a laudációt elkészítő dr.
Réthelyi Miklós professzort – a jelenlegi Nemzeti Erőforrás
Minisztérium vezetőjét -, hogy közgyűlésünkön emlékezzen
meg Magyary Zoltánról és beszéljen az elismerés
indoklásáról is. 2004-től kezdve igyekeztünk lehetőség
szerint részt venni a díjátadó ünnepségeken, amelynek az
utóbbi években állandó helyszíne a Magyar Tudományos
Akadémia díszterme. Tehát a környezet sem hétköznapi!
A Magyar Örökség Díjat 1995-től ítélik oda, kezdeményezője
a Magyarországért Alapítvány volt, amely feladatot 2003-tól
a Magyar Örökség és Európa Egyesület végzi és szervezi.
Évente négy alkalommal kerül sor a díjak átadására, egy
időpontban általában 7 díjat adnak át a bíráló bizottság
tagjai. Ebből következik, hogy ma már nagyon sok személy
és szervezet került be a Magyar Örökség Aranykönyvébe,
amely egyben a magyarság szellemi értékeinek dokumentum
tárát is jelenti. Az általánosan ismert nevek mellett, mint pl.
Bartók Béla vagy József Attila, számos olyan név szerepel
a díjazottakat bemutató Laudációk könyvébe, mint Békéssy
György vagy Wigner Jenő, a szervezetek közül a több mint
300 éves nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium és a herendi
Porcelánmanufaktúra, hogy csak néhány példát említsek a
több száz díjazottból.
A Magyar Örökség Díj célját legpontosabban talán a felvidéki
Esterházy János által megfogalmazott gondolatok fejezik ki:
„Csak az a nemzet érdemes jobb sorsra és örök életre, amely
megtudja becsülni nagyjait, és amelynek mindig szem előtt
lebeg azok példát adó munkássága.”
Ebben az évben is jelen voltunk néhány alkalommal a díj
átadáson, ezek közül nagyon emlékezetes volt a szeptemberi
esemény, amely Kolozsváron történt, ahol természetes
módon az erdélyi szervezetek és személyek elismerése
dominált. Nagy örömünkre szolgált, hogy részesei lehettünk
mintegy 10 fővel e jeles eseménynek. Köszönet illeti Kiss
Melittát, aki minden díjátadásnak szervezője és az ügyek
intézője.
A téli, az év utolsó – decemberi ünnepségére1 – a kellemetlen
időjárása ellenére (egész nap havazott) úgy éreztem el kell
menni! És ismét bebizonyosodott, hogy nagyon fontos és
felemelő az a néhány óra, amelyet ott tölthet az ember.

Különösen érvényes ez abban az esetben, amikor olyan
személyek kapnak elismerést, akihez személyes kapcsolatok
is fűznek. Az előző időszakban közéjük tartozott pl. Kobzos
Kiss Tamás (zenés-énekes), vagy a nemrég elhunyt Kemény
Bertalan.(falugondnokság).
Nos, most is erre került sor, amikor Vincze László, szentendrei
papírmerítő nevét említették és érdemeit sorolták. Hozzá
olyan szakmai kapcsolat köti a népfőiskolát, hogy több
alkalommal készítette el azokat a különleges minőségű
okleveleket, amelyeket köszönet vagy elismerésként a
népfőiskola támogatóinak átadtunk.
A másik ismert és számunkra kedves név: Császár Angéla
volt, akit nyílván valóan a tataiaknak nem kell bemutatni.
Művészeti munkásságát Schulek Ágoston2 a rövidített
laudációban így értékeli: „Színházi pályája csúcsán számos
nagy szerepben aratott sikert. Változatos darabokban alkotott
maradandót, hiszen Molièr és Shakespeare előadásoktól az
István a király Saroltjáig vagy Németh László Villámfénynél
c. drámájának főszerepéig, sok ezer színházi este sikerének
volt részese.” Majd így folytatja: „Ízes, értő versmondásával,
dalaival összeköti a külországban élő testvéreinket az
itthoniakkal… És a tőle kapott esték elkísérnek bennünket
a hétköznapokon, erőt adnak, és olyan lelki feltöltődést,
amire nagy szükségünk van a mai, elembertelenedett, önző
világban.”
Gratulálunk a kitüntetéshez és további szép sikereket
kívánunk Császár Angélának, remélve, hogy hamarosan a
népfőiskola hallgatói, és tagjai is meghallgathatják egyik
műsorát.
Keresztesi József
Elismerést kapott még: Bedő György és a Kairosz
Könyvkiadó, Gábor Dénes Nobel-díjas fizikus, Halzl József
és a Rákóczi Szövetség, Tóth Ilona mártír medika, és
Rutkai Éva.
2
A Magyar Örökség és Európa Egyesület elnöke.
1

A kolozsvári ünnepségen résztvevő népfőiskolások
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Integrált közösségi szolgáltató tér avatása Bajon
Ez év február 3-án került sor a pályázati zsargonban IKSZTnek nevezett közösségi ház felavatására Bajon. Az átalakítást
az a pályázat tette lehetővé, melyet az Új Magyarország
Vidékfejlesztési Program hirdetett meg uniós támogatással,
még 2008-ban.
A pályázati rendszer bonyolultsága miatt csak 2010-ben
született döntés a támogatásról, amikor közel 53 millió
forintot ítéltek meg a volt óvoda épület felújítására és
átalakítására, amelyhez az önkormányzatnak is jelentős
összeggel kellett hozzájárulni, így alakult ki a közel 65
milliós végösszeg.
Az épület külseje és belseje egyaránt megújult, s így
vált lehetővé, hogy itt helyezzék el a községi könyvtárat,
lehetőséget biztosítsanak a község civil szervezeteinek
működéséhez, a közösségi internetezés feltételeihez, de
tervezik a fiatalok aktivizálását, művelődési programok
szervezését is.
A község önkormányzata a sikeres működés és működtetés
érdekében együttműködési megállapodásokat kötött a helyi
és környékbeli civil szervezetekkel, köztük a Magyary
Zoltán Népfőiskolai Társassággal.

MAGYARY ZOLTÁN-KISS ISTVÁN:
A KÖZIGAZGATÁS ÉS AZ EMBEREK1

ORSZÁGOS DÖNTŐ GYŐZTESEI

A KÖNYV ÁRA:
Teljesen hasonmás formátumban: 15. 000,- Ft
Részleges hasonmás (a mellékletek DVD-n): 5.700,- Ft
MEGRENDELHETŐ:
Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság irodájában
személyesen:
2898 Tata, Erzsébet királyné tér 13.,
telefonon: 34/482-409, 30/290-20-62, vagy
E-mailen: nepfoiskola@etata.hu, www.magyaryz.hu

A Zöld Sziget Kör csapat részt vett és megnyerte „A
kölcsönkapott föld” elnevezésű országos vetélkedőt.
A sikere csapat tagjai voltak: Liszt András, Molnár
Gézáné, Pozsonyi Miklós, valamint Húber Viktória,
Marosvölgyi Dorina és Nagy Alexandra a Kőkuti
Általános Iskola tanulói.

A KÖNYV MEGJELENTETÉSÉT TATA VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA TÁMOGATTA!
A kötet ünnepélyes bemutatására március 8-án 14 órakor
a Parlamentben kerül sor.
1

Gratulálunk a sikeres szerepléshez!
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TISZTELT TAGTÁRSUNK, BARÁTUNK!
TISZTELT JELENLEGI ÉS LEENDŐ TÁMOGATÓNK!

Az adózó állampolgároknak minden évben május 20-ig1 van lehetőségük arra, hogy adójuk 1%át hasznos helyre adják. Sajnos ezzel a lehetőséggel minden tíz emberből csak négy él, – s ennek
következtében jelentős forrásoktól esnek el az alapítványok, egyesületek, akiknek a munkája számos
esetben pótolhatatlan és nélkülözhetetlen.
Hangsúlyozzuk, hogy ez a támogatási forma a támogatónak egy forintjába sem kerül2, miközben
jelentős mértékben növeli vele a társadalom önbecsülésének és az öngondoskodásának mértékét.
Kérjük támogassa adója 1%-val a kiemelkedően közhasznú
MAGYARY ZOLTÁN NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁGOT! Adószáma: 18604166-1-11
Szervezetünk 1995-ben alakult, 1998-tól közhasznú-, 2009-től kiemelten közhasznú társadalmi
szervezetként széles körű képzési, ismeretátadási tevékenységet fejt ki Tatán és térségében, K-E
megyében, sőt a régióban is. 2003-tól akkreditált felnőttképző szervezet.
Munkánkról a www.magyaryz.hu című honlapon-, illetve a 2010-ben végzett tevékenységünkről a
mellékelt közhasznú jelentésből is tájékozódhat.
Tisztelettel köszönjük az elmúlt évi támogatást és kérjük, hogy ebben az évben (is) népfőiskolánkat
jelölje meg kedvezményezettként!
MAGYARY ZOLTÁN NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG ELNÖKSÉGE
Akkor is segíthet, ha már beadta adóbevallását!
Amennyiben adóbevalláskor az adózó nem rendelkezett az 1%-ról, akkor később is lehetősége van feladni a rendelkezési
nyilatkozatot egészen május 20-ig, a korábbi években megszokott borítékban, vagy elektronikus formában. Így azok az adózók
is dönthet még adójuk 1%-nak felajánlásáról, akiknek az adóbevallásuk már a NAV-nál (Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál)
van. Az 1% felajánlásakor minden esetben kérje ki könyvelője vagy bérszámfejtője segítségét.
2
Mindent megtudhat az adó 1%-ról: www.ado.zug.hu HONLAPON!
1

Hóvirág
Kinyílott a hóvirág
Jaj, de szép is a világ.
Hirdeti a tavasz jöttét,
Kergeti a tél őrzőjét.
Akár hogyan havazik,
A hóvirág csak küszködik.
Azért is kibújok!
Megmutatom én is,
Tavasz lesz itt mégis.

Új népfőiskola alakult!
Megalakult Ászáron a népfőiskola.
Gratulálunk az alapítóknak, szervezőknek
és sikeres, hosszútávú működést
kívánunk számukra!
MZNT elnöksége

Máté Jánosné
A kiemelkedően közhasznú
Magyary Zoltán Népfőiskolai
Társaság Kiadványa
2890 Tata, Erzsébet királyné tér 13.
Felelős kiadó: Takács Károlyné
Felelős szerkesztő: Keresztesi József
Szerkesztés, tördelés: Imre Attila

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 elérhetőségei:

Szerkesztői üzenet:
Köszönöm mindazok munkáját, akik
hozzájárultak a különszám fotóinak
gazdagságához!
Lapzárta: 2011.02.28..

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