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25 ÉVESEK LETTÜNK

A Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság (MZNT) lét-
rehozása 1995-ben jelentős hatást gyakorolt a térség 
és a megye közösségi-kulturális életére. A népfőisko-
la az alakulásakor megfogalmazott alapszabályában 
rögzítette, hogy egyik fontos feladatának tekinti név-
adója (és városunk szülötte), Magyary Zoltán emléké-
nek ápolását, aki tudósként, tanárként és közigazgatási 
szakemberként korszak-alkotó munkásságával mind-
végig a nemzetét szolgálta. 

Az MZNT másik alappillére a tatai Népfőiskola tevé-
kenységének újraélesztése volt. Magyary Zoltán szerint 
a népfőiskola feladata, hogy egy fontos kulturális szük-
ségletet elégítsen ki, azt nyújtva a népnek, amire annak 
szüksége van. Névadónk nyomdokaiban járva népfőis-
kolánk legfőbb tevékenysége a képzés, a művelődés, 
az élethosszig tartó tanulás lehetővé tétele a polgárok 
ismereteinek bővítésével, aktív társadalmi-közösségi 
részvételük segítésével. Hét uniós projektet valósítunk 
meg párhuzamosan ezen célok mentén, s mindemellett 
igyekszünk partnerségi kapcsolódásainkat határainkon 
túlra is kiterjeszteni. 
Fontosnak tartjuk, hogy a 25 évnyi kulturális munkánk 

által felhalmozott szellemi tudást, értékes szakmai ta-
pasztalatainkat kamatoztassuk a lehető legszélesebb 
körben: mindenki által elérhető, sokszínű ismeretter-
jesztő előadások és képzések szervezése mellett a Ko-
márom-Esztergom Megyei Éghajlat-változási platform 
és a Komárom-Esztergomi Virtuális Erőmű Program 
csatlakozott tagjaként a klímavédelem és környezet-
tudatosság területén, a járási hivatalok foglalkoztatási 
osztályain az álláskeresők tájékoztatásában és munká-
ba állásuk teljes körű segítésében. 
Törekszünk stabilitásunk megőrzésére, s hisszük, hogy 
az általunk felvállalt oktató, képző, ismeret-terjesztő 
és közösségfejlesztő összetett munkánkkal névadónk 
méltó szellemi utódjává tesszük népfőiskolánkat.   
    

Borsó Tibor
a Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság elnöke

A HÍRMONDÓ 15 ÉVE

Nehéz helyzet. Nem elég, hogy 2005-ben elindítottam 
és természetesen szerkesztettem, írtam – sok szakmai 
anyagot is benne – most még a 15 évről is írhatok… 
Nos, szakmailag a kérdés egyszerű. Ha van egy olyan 
szerveződés, egyesület – jelen esetben a Magyary Zol-
tán Népfőiskolai Társaság – amely aktív és intenzív te-
vékenységet végez, akkor annak a szervezetnek a mun-
kájáról tájékoztatni illik tagságát, a település polgárait 
és természetesen az együttműködő partnereit. A tájé-
koztatásnak sokféle formája és eszköze lehet, ez külö-
nösen napjainkban igaz, de az írásos forma – gondolom 
én – nem nélkülözhető! Hát ezért indult – indítottuk – 
el a Népfőiskolai Hírmondót 2005 decemberében.
 

2005-ös hírmondó fejléce

25 ÉVE MŰKÖDIK SIKERESEN A TATAI MAGYARY ZOLTÁN NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG!



2. 3.25 ÉVE MŰKÖDIK SIKERESEN A TATAI MAGYARY ZOLTÁN NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG!25 ÉVE MŰKÖDIK SIKERESEN A TATAI MAGYARY ZOLTÁN NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG!

Milyen is volt az első szám? Rövid, mindössze 8 oldal 
terjedelmű, A4-es, azaz géppapír méretű oldalakon je-
lent meg. Ami még érdekes, így visszatekintve, hogy 
nem Tatán készült, hanem Budapesten, egy szakmai 
kapcsolatnak köszönhetően. És a tartalom? Az talán 
fontosabb – s remélem érdekesebb is volt a formai kö-
rülményekhez képest. 

Az első oldalon Márkus Mihály püspök úr, alapító 
elnökünk bevezetőjét olvashatták a korabeli érdeklő-
dők, de Hetényi Tamás – akkori polgármesterünk – is 
köszöntötte az olvasókat, és végül – természetesen – 
Magyary Zoltán munkásságát mutattuk be röviden. A 
második oldalon a régi – akkor éppen 65. éve indult 
népfőiskola életét idéztük meg olyan eredeti írásokból 
vett részletekkel, mint amit pl. Benda Kálmán és Kiss 
István jegyzett. A harmadik oldal azért érdekes, mert 
leltár-szerűen rögzíti a MZNT első 10 évének fonto-
sabb programjait-eseményeit. Csak néhányat említek 
példaként: ’96 – az első tanfolyamunk önkormány-
zati képviselőknek; ’98 – az első Országos Szociális 
Foglalkoztatási Konferencia; 2000 – elindul a magyar 
történelmet bemutató sorozatunk, amely egészen a 
rendszerváltásig mutatja be a fontosabb eseménye-
ket-személyeket; 2002 – egészségügyi előadások a me-
gyében Bakonysárkányon, Dunaalmáson és Tardoson; 
2003 – a felnőttképzési akkreditáció elnyerése, amely 
szakképzés szervezésére is jogosít; és elkészül Héregen 
a Magyary-Techert emlékhely; 2004 – az első közmű-
velődési megállapodás megkötése a városi önkormány-
zattal. A 4. oldalon néhány akkori fontosabb partnerünk 
vezetője írja meg az együttműködéssel kapcsolatos 
gondolatait, így Darázs Ilona a Help Kht. vezetője, dr. 
Grosschmid Sándor megyei tisztifőorvos, dr. Szilas Pé-
ter a Jávorka igazgatója és Czumpf Attila a Természe-
tes Életmód Alapítvány elnöke. Az 5. oldal azért érde-
kes, mert a hallgatók írják le véleményüket, hogy miért 
érdemes népfőiskolára járni? A válaszok megerősítik a 
népfőiskola elnökségének törekvéseit, amihez a teljes 
nevét is vállalta Félix Károlyné (az ő írásából idézünk 
egy részletet: Szinte úgy éreztem, mintha a professzor 
szelleme jelen lett volna – Öveges Józsefről szól, szerk. 
– az elôadáson, és befejezésül a kísérletek bemutatása 
tökéletesen zárta az előadást.) , Steiner Tibor és Tuboly 
Sándorné. A 6. oldalon a tatai Országos Népfőiskolai 
Találkozó sikeres rendezéséről ad rövid beszámolót, 
amely a demokrácia és a népfőiskolák kapcsolatát tár-
gyalta, és folytatódott a hallgatói vélemények ismer-
tetése, amelyek az egyes előadásokhoz kapcsolódva 
gyűjtöttünk össze. A 7. oldalon felsoroljuk az együttmű-

ködő partnereinket, s magam is meglepődtem, amikor 
most megszámolva 22-ig jutottam. Legtöbb kapcsolat 
természetes módon a városban működött, de vannak 
megyei települések és természetesen megyei szerveze-
tek is. Érdekessége még ennek az oldalnak a 2005. évi 
tevékenységünk „leltára”, amelyből kiderül, hogy volt 
7 általános jellegű sorozatunk, négy számítógépes- és 
egy angol nyelvtanfolyam, valamint két – államilag el-
ismert – szakmai oklevelet adó kurzus fejeződött be. 
És végül az utolsó oldalon – ez is későbbiekben ha-
gyománnyá vált, a következő, 2006. évi programokról 
adtunk információkat és tájékoztatást.

Természetesen az eddig megjelent 30 számról nem lehet 
részletesen írni, de néhány területet érdemes kiemelni. 
Formai vonatkozásban az a jellemző, hogy általában 
évente két számot jelentettünk meg, a terjedelem átla-
gosan 16 oldal volt és néhány példány színes lapokon 
jelent meg. Jelesebb évfordulókhoz, eseményekhez 
kapcsolódva jelentek meg külön számok, pl. 2006-ban, 
amikor Kiss Istvánra – Magyary vezető munkatársára 
emlékeztünk.

A tartalmi vonatkozások – azt gondolom – sokkal fon-
tosabbak. A tapasztalatok alapján igyekeztünk min 
gazdagabbá tenni, ezért kértük a tagságot is, hogy írják 
meg véleményüket, illetve élményeiket akár előadó-
ról, akár programokról van szó. Ez a törekvésünk nem 
mindig járt sikerrel, de így is sok értékes írás született 
az eltel 15 évben. Ennek érdekében szerveztük meg a 
szerkesztő bizottságot is, sajnos csak rövid ideig műkö-
dött. A tagság köréből több alkalommal közreműködött 
írásaival Lentulay Mária, dr. Lux András(┼), dr. Kál-
mán Attila(┼) és Tuboly Sándorné. A volt vagy jelen-
legi elnökségi tagok közül Czumpf Attila, Dely László, 
Farkas Endre, ifj. Gyüszi László és Sziklai Tiborné. 
De voltak előadóink közül is néhányan, akik írásaikkal 
jelen voltak, így Miklóssy Endre(┼), az angol nyelvet 
hosszú időn át tanító Németh Kiara Csailla és Mohos 
Márta. Az eltelt 25 év alatt sok előadó fordult meg 
programjainkon, akik közül több alkalommal kértünk 
bejegyzést. Dr. Verebélyi Imre az alábbi sorokat írta:

„A NÉVADÓ MAGYARY ZOLTÁN PROFESSZOR AZ 
ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÖZIGAZGATÁSI  
MUNKÁSSÁGA KORÁNAK NAGY MAGYARJAI 
KÖZÉ EMELTE ÉS A NEMZETKÖZI MEZŐNY  
ÉLÉRE HELYEZTE. 

A MAGYARY ZOLTÁN NÉPFŐISKOLAI TÁRSA-
SÁG NAGY SEGÍTSÉGET AD AHHOZ, HOGY A 
NÉVADÓ PÉLDÁJA IS VEZÉRELJE A KÖZIGAZ-
GATÁSI JELENÜNK JOBBÍTÁSÁT ÉS JÖVŐBENI 
TOVÁBB-FEJLESZTÉSÉT.”
Tata, 2007. VI. 8.

Verebélyi Imre
a Magyar Közigazgatási Kamara elnöke

A kiadványunkat más módon is igyekeztünk színesíte-
ni, ezért versek is kerültek be. A klasszikusok mellet a 
helyi alkotók pl. Rigó József vagy Vasi Ferenc művei is 
helyet kaptak a Hírmondóba. Ezt a célt szolgálták még 
a fotók is, amelyek részben illusztrálták a rendezvénye-
ket, de sok esetben fontos dokumentumként is jelentős-
sé váltak, különösen így visszatekintve.

Az elmúlt 15 évről sokat lehetne írni még, de ettől most 
megkímélem az olvasót, hiszen az eddig elkészült 30 
szám jelentős mennyiségű írást tartalmaz, ennek „leltá-
ra” – csak a fontosabb dokumentumokat rögzítve, meg-
haladja a 20 oldalt. Akit részletesebben érdekel, majd 
megtalálhatja az Interneten és elnökünk elképzelése, 
hogy bekötve, könyv alakban is megjelenteti a népfőis-
kola.

Nekem nem lehet más feladatom zárszóként, mint kö-
szönetet mondjak mindazoknak, akik írásaikkal hoz-
zájárultak a kiadvány gazdagításához, a nyomdáknak 
(Agroinform – három szám; Sollers – 12 szám; Baráth 
Nyomda – 14 szám, eddig), ahol szakmailag is segítet-
ték a kiadvány színvonalasabbá tételét.

Keresztesi József
szerkesztő, alapító

NÉPFŐISKOLAI MŰHELY 
Győr-Moson-Sopron megyében – a csoport 
látogatása Tatán, a Magyary népfőiskolán

Az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasz-
nú Kft. Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatósága 
2018. május 31-én havi egy alkalommal – Népfőis-
kolai Műhely címmel – ingyenes szakmai műhelyt 
indított. A foglalkozások egy éven keresztül tartot-
tak és a Művelődő közösségek Nyugat-Magyar-or-
szágon EFOP-3.7.3-16-2017-00150 számú projekt 
keretében valósultak meg, hozzá-járulva ezzel a 
népfőiskolai együtt-működések kiépítéséhez.

A műhely szakmai foglalkozásainak levezetése az 
alábbi szempontok alapján történt:

– A műhely célja a résztvevők belső képességeinek 
kibontakoztatása és megosztása, továbbá a már mű-
ködő és újonnan létesülő népfőiskolák aktivis-táinak 
megerősítése szerepükben, motiváltságuk erősítése és 
információátadás a népfőiskolák és a közösségi műve-
lődés lehetséges területeiről.
– A műhely folyamán a résztvevők ismerjék meg a kö-
zösségi tervezés folyamatát, módszerét.
– A résztvevők ismerjék meg a közművelődési szakte-
rület intézmény típusait, törvényi szabályo-zásukat.
– A résztvevők sajátítsák el a közösség alapú értékfel-
tárást.
– A résztvevők mérjék fel a megyében működő ifjúsági 
köröket, ismerjék meg azokat a nem formális tanulási 
módszereket, amelyek elősegítik a fiatal korosztály be-
vonását a népfőiskolák munkájába.
– A műhely keretében a résztvevők sajátítsák el, ho-
gyan tudnak erőforrásként építeni a települési értékek-
re, s hogyan tudják a település gazdasági előre lépésé-
hez azokat felhasználni.
– A résztvevők ismerjék meg a tájegységre jellemző 
néphagyományokat, népszokásokat.
A fenti célok alapján indított népfőiskolai műhelyfog-
lalkozás 12 alkalommal sikeresen lezaj-lott. A foglal-
kozások egy éven keresztül tartottak. A foglalkozások 
több helyszínt is érintettek, többek között Mezőörsön, 
Felpécen, Agyagosszergényben folytak a műhelymun-
kák. A foglalkozások során tájékoztatást kaptak a részt-
vevők a mezőörsi nép-főiskola történetéről, működésé-
ről, jó gyakor-lataikról. Felpécen a nép-hagyományok 
éltetése, átörökítése a kistelepülések helyi közössé-
geibe volt a fő téma. Különböző játékos feladatokon 
keresztül tapasztalatokat szereztek arról, hogy hogyan 
illeszt-hető be a népfőiskolák tevékenységébe, képzé-
sébe a hagyományéltetés elemei, az esztendő szokásai, 
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dramatikus játékai. Agyagos-szergényben a nép-főis-
kolai programoknak helyet adó Művelődési Házat 
ismerték meg a jelenlevők. A népfőiskola munkássá-
gát, szellemiségét küldetését mutatták be az alapítók, 
kiemelve a népfőiskola szervezésében, támogatásában 
megvalósuló hagyományőrző programokról, pályáza-
tokról, kiadványokról. A műhelyfoglalkozás 12 alkal-
ma hozzájárult a népfőiskolai együttműködések kiépí-
téséhez. A műhelyfoglalkozások a népfőiskolai munka 
elvei alapján működtek, számos jó gyakorlatot mutat-
tak be, főként a látóutak, valamint a több helyszínen 
zajló műhelyfoglalkozásokon.

A Tatai Versbarátok Köre Költészet Napi műsora a 
népfőiskola irodalmi sorozata keretében

A népfőiskolai műhelyfoglalkozásokon a résztvevők 
két látóúton vettek részt. Magyary Zoltán Népfőis-
kolai Társaságnál tett látogatás során ismerhették 
meg a népfőiskolát. A Közösségi Felsőoktatási Kép-
zési Központban (a volt Piarista rendházban) mű-
ködő népfőiskolai társaság munkatársai fogadták 
a látóút résztvevőit. Borsó Tibor, az MZNT elnöke 
ismertette a népfőiskola célját és tevékenységét. El-
mondta, hogy Magyary Zoltán szellemi örökségére 
építve biztosítja az egyének számára a világban való 
eligazodáshoz szükséges élethosszig tartó tanulás 
közösségi lehetőségét a tudás hozzáférhetővé tételé-
vel.
A következő látóút helyszínéül a Vas-Vár Örökség 
Népfőiskola került kiválasztásra. Vas megyébe Oszkó 
és Vasvár településre látogattak el a foglalkozás részt-
vevői. Gyöngyösi Zsuzsanna, a dr. Bendefy László 
Városi Könyvtár igazgatója mutatta be a népfőiskolát. 
Az igazgatónő beszélt a népfőiskola múltjáról, jelené-
ről, jövőjéről. Kiemelte a népfőiskola céljait, valamint 
azt is, hogy mennyire fontos a magyar szellemi kultúra 

megismerése, a hagyományok és értékek megőrzése. 
A jelenlévők Kovács István, az oszkói Hegypásztor 
Kör elnöke által betekintést kaptak a Hegypásztor Kör 
munkásságába. A színes program során a nap zárása-
ként a Nagy Gáspár Kulturális Központba tettek rövid 
látogatást a résztvevők, ahol Gergye Rezső igazgató 
kalauzolásában ismerték meg a kulturális központ éle-
tét.
A több helyszínről érkezett résztvevők (pl.: Magyar 
Műhely Alapítvány, Fertőszentmiklósi Népfőiskola 
Egyesület, Felpécért Alapítvány, Közi Horváth József 
Népfőiskola, Gartai Népfőiskola Egyesület) a műhely-
foglalkozások során fontos információkat kaptak a kö-
zösségfejlesztésről, a közösségi terve-zésről, a fiatalok 
bevonásáról, olyan gyakorlati isme-reteket szereztek, 
melyeket a saját közösségeikben kamatoztathatnak.
A népfőiskolai műhelyfoglalkozások során a Győr-Mo-
son-Sopron megyében működő népfőiskolák munka-
társai és közművelődési szakemberei a népfő-iskolai 
társaságok működéseiről, kezdeménye-zéseiről, mun-
kásságairól, közművelődési tevé-kenységeiről hasznos 
ismereteket szereztek, valamint együttműködésüket 
alapozhatták meg vagy bővíthették ki.

Epinger Zsanett

MAGYARY ZOLTÁNRA EMLÉKEZTEK 
AZ EGYETEMEN

A magyar közigazgatás nemzetközi hírű és iskolate-
remtő tudósára Magyary Zoltánra emlékeztek az NKE 
Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Karán. 
Az Oktatási Központban található emléktáblát Magya-

ry közelgő születésnapja (1888.06.10.)  alkalmából ko-
szorúzták meg, amely egyben halála (1940.03.24.) 75. 
évfordulójának is emléket állít.
A megemlékezésen az ÁNTK képviseletében Smuk 
Péter dékán, Kaiser Tamás, Téglási András és Zachar 
Péter Krisztián dékán-helyettesek, valamint Kristó Ka-
talin a dékáni hivatal vezetője vettek részt. A koszo-
rúzás kapcsán Smuk Péter dékán elmondta, hogy az 
Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar 
számára Magyary Zoltán közigazgatásban végzett te-
vékenysége, jogtudósi tudományos életműve mindmá-
ig irányadó. Korszakalkotó reformer, aki európai mű-
veltsége és a polgári alapértékekhez való ragaszkodása 
révén, vala-mint a hagyomány és megújulás kettőssé-
gének összebékítésével mindmáig a hallgatók számára 
is példaként szolgálhat. A dékán hangsúlyozta, hogy 
Magyary Zoltán nemcsak elméleti szakember volt, aki 
iskolateremtő tanárként, nemzetközileg elismert szak-
tudósként dolgozott, hanem egyben jó tollú publicis-
taként és kiváló köztisztviselőként a gyakorlati életben 
is számos alkalommal a hagyományokra támaszkodó 
újítóként szolgált.

Tasi Tibor
Fotó: Szilágyi Dénes

TATAI CIVIL NAPOK – 2019

Idén már 16. alkalommal szervezi meg a Tata és 
Térsége Civil Társulása a Tata és Térsége Civil Na-
pokat. A szeptember 13-tól 29-ig zajló rendezvény-
sorozatról szeptember 10-én tartottak sajtótájékoz-
tatót a szervezők.
A programok ezen az őszön is tartalmas, válto-zatos 
kikapcsolódási lehetőségeket kínálnak mindazoknak, 
akik szívesen ismerkednek az ön-szerveződésre épülő 
helyi civil szervezetek tevékenységével az ismeretter-
jesztés és kulturális közélet számos területén, 18 szer-
vezet összefogásának köszönhetően.

Domonkos Ágnes (középen az első sorban) a Tata és 
Térsége Civil Társulás elnöke a sajtótájékoztatón el-
mondta: - a rendezvénysorozat minden évben igazi si-
kerélmény a társulásnak, melynek ez az egyik kiemelt 
eseménye amely valóban összefogja a civileket. 2019-
ben a tavalyinál is több szervezet jelentkezett, így szep-
tember 13. és 29. között 36 különböző prog-rammal 
várják a Civil Napokon az érdeklődőket. Domonkos 
Ágnes hozzátette: - azért színes a programválaszték, 
mert a tatai civilek munkája is nagyon sok területen je-
len van, és számos irányba szerte ágazik.
A XVI. Tata és Térsége Civil Napok megnyitóját szep-
tember 14-én szombaton 17 óra 30 perctől rendezik a 
Piarista kápolnában, ahol a piarista rend megalapító-
jára emlékező misét követően a helyszínen jubileumi 
ünnepség és orgonakoncert kezdődik a Magyar Piaris-
ta Diákszövetség Tatai Tagozata megalapításának 20. 
évfordulója alkalmából. A két héten át tartó  program-
sorozatban szerepelnek többek között ismeretterjesztő 
előadások, koncertek, sportesemények, zenés irodal-mi 
est és látogatás az agostyáni ökofaluban. Az idei Civil 
Napok záróeseményére szeptember 29-én 15:00 órától 
a Peron Music Könnyűzenei Tehetséggondozó és Kép-
ző Központban kerül sor, „Nyitott kapu” címmel.

Ábrahám Ágnes

ELKÖSZÖNÉS

Dr. Horváth Attila docens, a Magyary Z. Szakkollégi-
um igazgatójának tájékoztatója a Magyary dokumentu-
mok digitalizálásáról a 2019. évi, NKE szervezte Ma-
gyary Napok keretében Budapesten. (Forrás: Internet)
 

A tanár úr látta el a M.Z. Szakkollégium segítő felada-
tait az elmúlt években, amit idén átad kollégájának. 
Köszönjük a jó együttműködést és további munkájához 
sok sikert kívánunk az MZNT elnöksége nevében!
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PROJEKTJEINK – HÉT UNIÓS 
PÁLYÁZATUNK ÖSSZEFOGLALÓJA

Cselekvő közösségek – 
aktív közösségi szerepvállalás – EFOP-1.3.1

Hasonló című kiemelt projekt alapján valósítottuk 
meg, melynek legfőbb célja a kulturális intézmények 
együttműködését bemutató közösségfejlesztési model-
lek, mintaprojektek kivitelezése ha-zánk minden kon-
vergencia régiójában. 
Projektünk civil szervezetek bevonásával közösség-
fejlesztési modellt hozott létre oly módon, hogy ez a 
gyakorlatban is működjön, kiállja a próbát, és a maga 
nemében innovatív legyen. Az így elkészült részletes 
szakmai terv alapján megszületett a „Zsák a foltját” 
IKSZ+ később megvalósítandó nagyszabású közös-
ségi programunk leírása. Ennek lényege az önkéntes 
munkát vállaló diákok és az őket fogadó civil szerveze-
tek találkozási lehetőségének megszervezése egy-egy 
grandiózus, több száz résztvevőt váró rendezvény kere-
tében. Egy későbbi projektünk során három IKSZ Bör-
zét is megvalósítottunk összesen közel 1800, önkéntes 
munkára jelentkező diák látogatóval. 
    

Közösségi szolgálat – EFOP-1.3.5

Projektünk az önkéntességre való hajlandóság növelé-
sét, annak társadalmi megbecsültségének emelését tűz-
te ki céljául, valamint a környezeti fenntarthatóság, a 
kisközösségek felelősség-vállalásának erősítését, és a 
generációk közti együttműködés, kapcsolat javítását a 
helyi hagyományok ápolásával. Az elérendő projektcé-
lok tehát összetettek, így a megvalósított programok, 
tevékenységek is: szakmai konferenciák, képzések, 
fórumok megtartása az önkéntesség kultúrájának erő-
sítése és a fenntartható fejlődés érdekében, közösségi 
aktivitást serkentő események, a helyi hagyományok 
ápolását és a környéken élő kisebbségek kultúrájának 
megismerését célzó kézműves foglalkozások megvaló-
sítása. E projekt során jött létre az egyre népszerűbb 
Forrás Bevásárló Közösség, ahol hetente egy alkalom-
mal helyi kistermelők kínálják terményeiket, kézműves 
finomságaikat a környezettudatos vásárlóknak: saját 
termesztésű zöldségeket, gyümölcsöket, palántákat, 
házi készítésű húsféléket, tejtermékeket stb. Továbbá 
harmadjára rendeztük meg az IKSZ Börzét (képünkön), 
mely egyszerre több száz középiskolást „hozott össze” 
a helyi és környékbeli civil szervezetek képviselőivel, 
lehetőséget nyújtva diákjainknak a számukra kötelező-

en előírt 50 órás önkéntes munkavégzés kivitelezésé-
hez. Mint „zsák a foltját”, úgy találhatták meg egymást 
a fiatalok és az önkénteseket szívesen fogadó civilek. A 
projekt maga több mint 50 rendezvényt tartalmazott, és 
7500 résztvevői létszámot ért el.   

IKSZ Börze – diákok jelentkezése 
az önkéntes munkavégzésre

Tanuló Tata Program – EFOP-3.7.3 

E rendkívül színes, sokoldalú és izgalmas képzési irá-
nyokat felvonultató projektünk célcsoportja Tata la-
kossága, különös tekintettel a köznevelésben nem részt 
vevő és hátrányos helyzetben élő emberekre. Olyan 
kulturális programok fejlesztésére és elérhetővé téte-
lére kaptunk támogatást, melyek új tanulási formákat 
és tartalmakat hoznak, és az élethosszig tartó tanulás 
jegyében zajlanak. Néhány példa a sok, értékes tudást, 
gyakorlati jártasságot nyújtó képzéseinkre: személyi-
ségfejlesztő tréningek az asszertív kommunikáció ki-
alakításáért, időseknek szóló kézműves foglalkozások 
(festés többféle anyagra, díszek készítése, bútorfestés 
stb.), háztartási pénzügyek kezelése, bio- és perma-
kultúra, gyer-mekneveléssel és gyermekkori mentá-
lis fejlődéssel kapcsolatos szakmai előadások, idősek 
infokommunikációs fejlesztése fiatalok bevonásával, 
gyakorlati segítségnyújtásával. Az egyes programok 
rendkívül népszerűnek mutatkoznak, látogatóink kedv-
vel vesznek részt az egyes alkalmakon.

Szépkorúak digitális kompetenciafejlesztése 
fiatalok bevonásával
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Önkéntesség Tatán – EFOP-1.3.8

A munkaerőpiac szempontjából inaktív személyek 
(18-22 éves fiatalok) szabadidős tevékenységeit kí-
vánja olyan tartalommal feltölteni, ami képessé teszi 
őket az egész életen át tartó tanulás elsajátítására. In-
formális és nem formális képzésekkel kívánjuk a cél-
csoport képességeit fejleszteni, így könnyítve a munka 
világában történő hatékonyabb integrálódást. Az alap-
kompetenciákat bővítő, szaktudást nyújtó képzések 
közt szerepel angol és/vagy német nyelv elsajátítása, 
vezetői jogosítvány megszerzése, pénzügyi-számviteli, 
logisztikai, társadalombiztosítási és bérügyintézői stb. 
bizonyítvány megszerzése. „Cserébe” önkéntes munka 
vállalását kérjük a projekt résztvevőitől. A fiatalokat 
felkészítéssel, mentorálással segítjük a fejlesztési fo-
lyamat során. A program, megvalósulásával hozzájárul 
az önkéntes munka komplexebbé válásához, új típusú 
foglalkoztatási formák, tevékenységek kialakításá-
hoz, a meglévő tevékenységek tartalmi, módszertani 
megújításához. A fejlesztés eredményeként megjelenő 
szakmapolitika sztenderdjei beépülnek a helyi ifjúság-
politikába, miáltal emelkedik a fiatalok aktív részvétele 
a társadalmi ügyekben. Továbbá szakmai partnerség 
alakul ki a fogadó szervezetek között, amelyek megis-
merik és hasznosítják a más intézményekben már meg-
valósult önkéntes munka, társadalmi felelősség-vál-
lalás tapasztalatait, előnyeit. Az együttműködések 
következtében a partner oktatási intézmények átveszik 
a pályaorientációt segítő megoldásokat. Létrejönnek 
olyan kezdeményezések, melyek az önkéntes munka 
módszertani kultúráját gazdagítják. A beavatkozás hoz-
zájárul az egész életen át tartó tanulásban való részvétel 
ösztönzéséhez, illetve az ahhoz szükséges kompetenci-
ák megszerzéséhez. 

A nemek közti esélyteremtő stratégiák fejlesztése 
nemzetközi együttműködésben Tatán – EFOP-5.2.2

Projektünk legfőbb célja a négy nemzetközi (két szerb 
és két szlovák) együttműködő partner bevonásával a 
közös munkában rejlő lehetőségek kiaknázása a ne-
mek közötti esélyegyenlőség növelése érdekében az 
együttműködő szociális innovációk (jó gyakorlatok) 
fejlesztése, a nemzetközi tapasztalatok megismerése 
és disszeminációja révén. 12 műhelymunka, két tanul-
mányút, két kompetenciafejlesztő képzés valósult meg 
az immár sikeresen lezárt projekt során. Az NSKI-vel 
közösen a témához kapcsolódó, a célcsoportra vonat-
kozó kutatásban is részt vettünk. Meggyőződésünk, 

hogy a nemzetközi együttműködések segítik a szak-
emberek és a tudás cseréjét, disszeminációját, a közös 
programok, eredmények erősítik a szakmai identitást 
és a szűkebb-tágabb térségi (európai) összetartozást a 
három országban. Aktív szakmai/szakpolitikai együtt-
működést alakítottunk ki hazánk északi és déli határai 
mentén a nemek közötti esélyegyenlőség növelése ér-
dekében. A programok támogatták a családbarát lokális 
közösségek meggyökeresedését a társadalmi felzárkó-
zás terén. Programunkban néhány területileg függet-
len adaptálható (szinergikus) elemet hangsúlyoztunk 
a női célcsoportok számára: foglalkoztatási és munka-
erő-piaci tanácsadás, nők számára szervezett komplex 
segítő programok, a jövőbeni gyermekvállalás várható 
követelményeivel kapcsolatos tanácsadás, felvilágosí-
tás erősítése a nehéz gazdasági, társadalmi helyzetben 
lévő szülők és potenciális szülők körében, áldozatvéde-
lemmel kapcsolatos felvilágosító tevékenység erősítése 
az áldozattá válás esélyeinek csökkentése érdekében, 
gazdaságilag kiszolgáltatott nők számára komplex se-
gítségnyújtást biztosító programok bővítése.

Az EFOP-5.2.2 projekt nyitókonferenciája

Munkatanácsadás – együtt a munkavállalásért 
Komárom-Esztergom megyében – GINOP-5.1.5

A Kormányhivatal Járási Foglalkoztatási Osztályaival 
karöltve a regisztrált álláskereső és inaktív személyek 
nyílt integrációját segítjük elő munkaerőpiaci szolgálta-
tások nyújtásával: munkatanácsadással, munkaerőpiaci 
mentorálással és információ szolgáltatásával. Szerve-
zetünk a Kormányhivatallal kötött hatósági szerződé-
sek alapján biztosítja az ezen feladatok ellátását végző 
felkészült, szakértő kollégákat. A projekt által érintett 
célcsoport a pályakezdő és tartós munkanélküliek csa-
ládjukkal, valamint munkáltatók, partnerek. A kötele-
zően biztosítandó tevékenységek ezen feladatok köré 
csoportosulnak: szolgáltatásnyújtással kapcsolatos ál-
talános feladatok, komplex munkaerőpiaci tanácsadás 
és információ nyújtása, inaktív célcsoport elérése, to-

borzása, szolgáltatásba vonása, elhelyezkedés támoga-
tása, utógondozás. A programba vont személyek nyílt 
munkaerőpiacon történő elhelyezkedési esélyeinek 
javítása érdekében egyénre szabott fejlesztési és cse-
lekvési terv készül, mely az állást kereső személy kom-
petenciáinak felmérését követően a munkaerőpiaci igé-
nyekhez igazodó támogatási eszközök kombinációját, 
sorrendiségét, illetve a reintegrációs folyamat végcélját 
határozza meg. A nyújtott szolgáltatások az egyének 
munkaerőpiaci hátrányait az egyéni szükségletekhez 
illeszkedően kompenzálja, amely az elhelyezkedés esé-
lyeinek növelését szolgálja. A szolgáltatások keretében 
megtörténik az egyéni munkaerőpiaci adottságoknak 
megfelelő munkakörök, a célállás kiválasztása. A cél-
csoport a különböző álláskeresést elősegítő és mun-
kaközvetítést tartalmazó szolgáltatások igénybevétele 
után nagy eséllyel helyezkedik el ismét. 

Felnőttképzési Centrum, Tata – GINOP-5.1.3

Egyesületünk 57.879.992 Ft Európai Uniós támogatást 
nyert el a GINOP-5.1.3-16-2017-00176 azonosítószá-
mú, és MZNT - Felnőttképzési Centrum Tata című pro-
jekt megvalósítására. 
A komplex program során egyesületünk társadalmi vál-
lalkozási szemléletét kívánjuk erősíteni.
 
Fejlesztési célok 
A fejlesztés keretében olyan célokat tűztünk ki, melyek 
elsősorban a térség alacsony iskolai végzettséggel ren-
delkezők általános kompetencia-fejlesztését célozzák, 
másrészt, amelyek révén egyesületünk személyi és inf-
rastrukturális ellátottsága bővülni tud.  
Mindezen célok elérése érdekében több célcsoport 
számára is továbbképzési lehetőséget biztosítottunk. 
Képzéseinket elsősorban alacsony iskolai végzettség-
gel rendelkező álláskeresők, munkanélküliek és mun-
kavállalók számára biztosítottuk ingyenes részvételi 
lehetőség mellett. 
Célunk, hogy a Komárom-Esztergom Megyei Fog-
lalkoztatási paktum keretében létrejövő képzési és 
foglalkoztatási programokban egyesületünk képző in-
tézményként hozzájáruljon a megyei és térségi foglal-
koztatási programok elérendő céljaihoz. 

Új munkavállalóink
A projekt keretében 10 fő új munkavállaló foglalkozta-
tására került sor, akik elsősorban hátrányos helyzetű és 
inaktív személyekből kerültek kiválasztásra. 
Új munkavállalóinkkal sikerült fejlesztünk szakmai 

működésünket, hiszen elsősorban az egyesületünk által 
biztosított szolgáltatások adminisztrációját, értékesíté-
sét és lebonyolítását végzik. Emellett a fejlesztés ke-
retében létrejövő új telephelyünk általános igazgatási 
feladatait végzik. 
Az új munkavállalók számára továbbképzéseket bizto-
sítottunk feladataik megfelelő ellátása érdekében mun-
kaerő-piaci ismeretek, időgazdálkodás és motiváció 
témájában. 

Az új telephely
Az egyesület jelenlegi üzemeltetési költségeit csök-
kentendő a helyi önkormányzattal együttműködve 
létrehoztuk a Tatai Felnőttképzési Centrumot, amely 
intézményben többek között az önkormányzat felsőok-
tatási intézményi partnerei folytatják továbbképzé-
seiket, valamint az egyesület telephelyeként, képzési 
helyszíneként és új székhelyeként is működik. 

Az új telephely kiválasztásakor a volt Piarista Rend-
házra esett a választásunk, amely a helyi közösség 
számára történelmi jelentőséggel bír. Az épület felújí-
tásakor törekedtünk arra, hogy az intézmény visszatük-
rözze a városban elfoglalt helyét, és alkalmassá váljon 
a településen zajló oktatási és kulturális programjainak 
befogadására. Az épület a fejlesztés megvalósítása óta 
számos felnőttképzésnek, konferenciának, program-
nak, versenynek és kiállításnak adott otthont. 

Szolgáltatásaink bővítése
A fejlesztés részeként több vállalást is tett egyesüle-
tünk. Konkrét céljaink között szerepelt árbevételünk 
legalább 10%-os növekedése, az állományi létszám 
növelése 10 fővel, a képzéseinken résztvevők számá-
nak növelése 25%-kal, valamint 10 db új felnőttképzési 
program létrehozása. 
Mindezen célokat sikerült megvalósítanunk, és új fel-
nőttképzési programjaink létrehozásakor kiemelt fi-
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gyelmet fordítottunk arra, hogy ezek révén szakmai 
ismereteket tudjunk biztosítani az érdeklődők számára, 
melyekkel munkavállalási esélyük jelentősen nőhet. En-
nek megfelelően olyan programokat engedélyeztettünk, 
amelyek a helyi és térségi piaci igényeknek megfelel-
nek (például munkaerő-piaci mentorálás, túravezetői is-
meretek), de emellett több képzési programunkat is úgy 
alakítottuk ki, hogy azok a fiatal generációk számára is 
hasznos ismereteket nyújtsanak (például párkapcsolati 
tanácsadási ismeretek). 
Az új szolgáltatások adminisztrációját és értékesítését 
az újonnan felvett munkavállalók biztosítják a meglévő 
szakember állománnyal együttműködve. 
Szolgáltatásaink fejlesztésekor kiemelt figyelmet fordí-
tunk média megjelenéseink növelésére, hogy szolgálta-
tásaink piacra jutási esélyeit növeljük. Ennek érdekében 
offline és online médiakampányt indítottunk a fejlesztés 
során felülvizsgált marketingtervünk alapján, mellyel 
helyi és térségi szinten tudjuk reklámozni egyesületünk 
tevékenységeit, valamint az újonnan kialakított Közös-
ségi Felsőoktatási Központot és az abban zajló szakmai 
tevékenységeket.  

A Magyary mint társadalmi vállalkozás

A fejlesztés során célunk az volt, hogy egyesületünk 
társadalmi vállalkozásként folytassa tevékenységét. A 
társadalmi vállalkozások általában véve olyan, a társa-
dalom számára hasznos tevékenységet végeznek, me-
lyek meglévő társadalmi problémák kezelését célozzák, 
de ezen feladatok ellátása során profitorientált módon 
működnek. Egyesületünk számára kiemelt fontosságú 
társadalmi ügy a térség munkaerő-piaci potenciáljának 
növelése és a munkavállalók számának emelése, az ál-
láskeresők és munkanélküliek számára csökkenése. 
Mindezek céljából végezzük munkaerő-piaci mentorálá-
si tevékenységünket, mellyel az álláskeresők és munka-
nélküliek számára biztosítunk személyes mentort. 
Emellett kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy munka-
vállalóink kiválasztásakor elsősorban hátrányos helyzetű 
személyeket foglalkoztassunk, valamint mentori szolgál-
tatásaink is elsősorban a hátrányos helyzetű személyek 
céloznak. A társadalmi vállalkozási modell újszerűsége 
ösztönzött minket arra, hogy más szociális szövetkeze-
tekkel, társadalmi vállalkozásokkal olyan workshopokat 
szervezzünk a fejlesztés során, amelyek ezen szerveze-
tek tapasztalatcseréjét és hálózatosodását segítik elő.  

Írta és összeállította: 
Nagyházyné Szabó Bernadette

PROJEKTEN KÍVÜLI PROGRAMOK

A népfőiskola hagyományai és gyakorlata nemcsak az 
Uniós projektek keretében valósul meg. Fontos a Tata 
várossal kötött közművelődési megállapodás – amely 
megújításra került – amely támogatás további felada-
tok, szolgáltatások ellátását teszi lehetővé tagságunk és 
más érdeklődő tatai vagy környékbeli polgár számára.
Ezeket a feladatokat az elmúlt évben a következő ada-
tokkal tudjuk illusztrálni. Az ismeretterjesztés területén 
elhangzott 51 előadás, amelyeknek 2110 fő volt a hall-
gatója. Mellette 21 egyéb tanácskozásra (konferenciá-
ra) is sor került, ahol a résztvevők száma 1140 fő. Így 
ezen a területen összesen 72 eseményre került sor, 3 
250 fő részvételével. Más megközelítésben az egész-
ségügyi (13), a történelmi (20) és az irodalmi (13) ke-
retében összesen 46 előadás hangzott el 1 364 hallgató 
előtt. Kiemelkedő érdeklődés kísérte az irodalmi soro-
zatban Turczi István tatai születésű költővel való be-
szélgetést és a történelmi sorozat részeként elhangzott 
Tatai Versbarátok Köre előadását.

Juhász Krisztina köszönti Turczi István költőt

A képzési programok is egyre nagyobb szerepet tölte-
nek be a népfőiskolai tevékenység körében. Itt 29 cso-
port alakult ki az elmúlt évben és 414 fő iratkozott be. 
A szakmai munka keretében 2 400 képzési órán vettek 
részt a hallgatók és a beiratkozottak közül 52 fő fejez-
te eredményesen a képzést – a folyamat természetesen 
nem zárult le. Az un. szolgáltatások köre is jelentős 
mértékű a népfőiskola feladatai között. Ezen a terüle-
ten 5 535 szolgáltatási alkalom szervezésére került sor, 
amelyet 12 635 fő vett igénybe!

A fenti számok is bőven alá támasztják a népfőiskola 
munkájának jelentőségét, de ha ehhez még hozzátesz-
szők, hogy a múlt évi összes résztvevői létszám 23 298 
fő, akkor különösen is kitűnik, hogy fontos szerepet tölt 
be Tatán és a megyében. 

k.j.

MEGKÉSETT BÚCSÚ BÁRDOS ISTVÁN 
ALAPÍTÓ TAGUNKTÓL

Egy nagyon régi szakmai-baráti földi kapcsolat ért 
vége 2019-ben, amikor távozott e világból dr. Bárdos 
István kollégám, barátom. Az ilyen elválás mindig ko-
moly érzelmi megrendüléssel jár, ezt még tetézte az a 
különös szituáció is, hogy haláláról csak jóval később 
értesültem. Így még a végső, közvetlen búcsú lehetősé-
ge sem adatott meg számomra.

Hogyan is kezdődött? Én már a tatai városházán dol-
goztam, amikor hallottam a hírt, hogy Esztergomban 
is van újra népművelési felügyelő (korabeli elnevezés-
sel). Kíváncsian vártuk a találkozást a szokásos megyei 
szakmai összejövetelen, hogy vajon milyen ember az 
új kolléga? Szimpatikus volt az első alkalommal is, 
és később sem okozott csalódást. Különösen erősöd-
tek a baráti szálak, amikor megalakult a Magyar Nép-
művelők Egyesülete (1975) és annak megyei szerve-
zetében együtt dolgoztunk. Számos jelentős szakmai 
programot szerveztünk közösen. A szakmai kapcsolat 
és együttműködés tovább erősödött, amikor magam a 
Tatabányára átkerülő Megyei Művelődési Központban 
dolgoztam, István meg a megyei tanács művelődési 
osztályára került.

A rendszerváltást követően sok minden átalakult, a me-
gyei művelődési központ is megszűnt, magam is más 
területen ténykedtem, de a szakmai-baráti kapcsolat 

nem szünetelt. Amikor elérkezett az idő, hogy Tatán 
megkezdhettem a népfőiskola újra indításának előké-
szítését, akkor is számíthattam kedves kollégám erköl-
csi és szakmai támogatására. Ezért lett alapító tagunk, 
sőt még egy rövid ideig elnökségi tagságot is vállalt. 
A szűkebben vett szakmai tevékenysége mellett nagy 
odadással foglalkozott a megye művelődéstörténeti 
kérdéseivel. Ennek népfőiskolai vonatkozása az a kis 
füzet, amely az országos KALOT népfőiskolák emlék-
kiállításához kapcsolódva mutatja be megyénk nép-
főiskolai előzményeit Esztergomban és Tatán.

A hivatali munkáján kívül is nagyon gazdag és aktív 
kulturális-tudományos munkát végzett. Ezek kap-
csolódtak a régi – történelmi – és a mai megye mű-
vészeti-tudományos életéhez, de természetes módon, 
főként Esztergom múltjához és jelenéhez. Rendszeres 
közreműködője volt az esztergomi képzőművészeti ki-
állítások megnyitásának és írta a katalógusok szakmai 
bevezetőjét, a kiállított művészek munkásságának érté-
kelését. Segítette a helyi fotóművészeti élet működését.

Hosszú ideig szervezte, vezette az Esztergomi Nemzet-
közi Gitárfesztivált, főszerkesztője volt az Esztergom 
Évlapjai c. kiadványnak és más szakmai lapokban is 
rendszeresen publikált. A különböző művészeti és tu-
dományos szerveződéseken kívül aktív, és elismert tag-
ja volt a Szent György Lovagrendnek is.

Kiemelkedő szakmai-közösségi és tudományos tevé-
kenységéért számos elismerést kapott lakóhelyén, a 
megyében és országosan is. Ezek közül kiemelem az 
„Esztergomért” emlékplakettet; a Komárom-Eszter-
gom Megyéért Szakmai díjat, valamint a Szent György 
Lovagrend tiszti keresztjének Szent Koronával és babé-
rokkal ékesített csillaga elnevezésű kitüntetését.

Népfőiskolánk részéről nehéz szívvel köszönök el dr. 
Bárdos István kollégámtól, barátomtól. Öröm szá-
momra, hogy az elmúlt évtizedekben számos szakmai 
területen dolgozhattunk együtt. Ennek jelképes példá-
ja lehet az Esztergomban – kihelyezett – népfőiskolai 
sorozatunk a Szentgyörgymezei Klubkönyvtárban, 
amelynek megvalósításában is még közreműködött, se-
gítette annak sikerét. Köszönet érte István, hogy együtt 
dolgozhattunk, hogy mindig számíthattam szakmai-ba-
ráti támogatásodra! Nyugodjál békében.

Keresztesi József
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80 ÉVES A TATAI NÉPFŐISKOLA
 
A Tatai Népfőiskola megalakulásának 80. évforduló-
ja alkalmából szervezett megemlékezést január 7-én 
a Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság az Erzsébet 
királyné téren, az egykori Malom-szálló falán lévő em-
léktáblánál.

A Tatai Népfőiskola 1940. január 7-én kezdte meg mű-
ködését a mai népfőiskola névadója, Magyary Zoltán 
segítségével. A népfőiskola célja a fiatalok ismerete-
inek bővítése, szellemi fejlődésük, tájékozottságuk 
elősegítése volt, amit sikeresen teljesítettek. Az utolsó 
tanfolyamok már a Hangya Szövetkezet keretei között 
működtek, ennek köszönhetően önálló épületet is kap-
tak az Újhegyi út 9. alatt.
Keresztesi József a Magyary Zoltán Népfőiskolai Tár-
saság (MZNT) örökös, tiszteletbeli elnöke a megemlé-
kezésen elmondta: - Magyary Zoltán és szakmai csa-
pata szervezte a népfőiskolát, melynek megalakulását 
egy több éven át tartó és a járásban zajló szociológi-
ai kutatás előzte meg. A kutatás megállapította, hogy 
számos feladat áll előttük, így ennek nyomán Márkus 
Jenő református tiszteletes ötlete alapján alakult meg a 
népfőiskola 1940. január 7-én, az első állami népfőis-
kolaként.
A Tatai Népfőiskola tanfolyamainak elindítása Benda 
Kálmán vezetésével zajlott, a népfőiskola 1944-ig mű-
ködött. Hét tanfolyam szervezésére került sor, de 1944 
elején indult egy tanfolyam az iparosok részére is. A 
programok a dán népfőiskolai gyakorlatnak megfele-
lően bentlakásosak voltak.  A rendelkezésre álló adatok 
szerint 165 fő vett részt a népfőiskola tanfolyamain.

Borsó Tibor, a Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság 
elnöke a kerek évforduló kapcsán kiemelte: - az egy-
kori Tatai Népfőiskola alapértékeit az 1995-ös újjáala-
kulás után is sikerült tovább vinni, hiszen ma is az a 
cél, hogy a tudást, az ismereteket átadják azoknak, akik 
nem tudták megszerezni az állami iskolai rendszerben 
azokat az információkat, melyek saját fejlődésüket, 
előre lépésüket szolgálják. Emellett fontos az is, hogy a 
népfőiskolai képzési rendszer vizsga és stresszmentes, 
amelyben változatos témákkal és különböző területek-
ről érkező lelkes  előadókkal  várják az érdeklődőket. 
A hasznos ismeretek és a sokszínűség pedig komoly ér-
téket hoznak létre - fogalmazott Borsó Tibor, aki idén 
ötödik éve vezetője a társaságnak.
A Tatai Népfőiskola nem csupán egy volt a korszak 
széleskörűen elterjedt népfőiskolái között, hanem ki-
emelt szerepet töltött be, hiszen az országos hírű szak-
emberek közreműködése, a piarista tanárok előadásai 
és a népi írók számos tagjának programjai segítették a 
népfőiskolások szellemi felkészítését.

Michl József polgármester a jubileumi megemlékezé-
sen elmondta: - Hálásak vagyunk a helyi népfőiskola 
minden munkatársának, hiszen már a kezdetektől óriási 
többletet adtak Tata életéhez. A nem iskolai rendszerű 
képzésekkel és a rendkívül változatos témájú tanfolya-
mokkal, előadásokkal hiánypótló szerepet töltenek be 
városunkban és kistérségünkben. A népfőiskola jövő-
jével kapcsolatban az egyik legfontosabb és legérdeke-
sebb feladat most az lehet, hogy a mai modern techno-
lógia által uralt világban megkeressék azokat a témákat, 
amelyekkel az embereket újra személyes közösségekbe 
lehet szervezni, és teremtő együtt gondolkodásra, ta-
nulásra, új ismeretek megszerzésére lehet ösztönözni – 
nyilatkozta a városvezető.

Az 1995-ben újraindult népfőiskola, Magyary Zol-
tán nevét vette fel, idén több jubileumi rendezvényt 
is szervez, hiszen 2020-ban ünnepli megalakulásának 
25. évfordulóját, a Népfőiskola Hírmondó pedig ebben 
az évben  lesz 15 éves. A Tatai Népfőiskola kezdeteire 
emlékező esemé-nyen Borsó Tibor, az MZNT elnöke 
mondott köszöntőt, Dr. Kancz Csaba a KEM-ei Kor-
mányhivatal kormánymegbízottja Magyary Zoltánnak 
a közigazgatásban betöltött szerepéről, jelentőségéről, 
a ma is érvényes szakmai-minőségi követelményekről 
szólt, amelyek napjaink közigazgatási munkájában is 
kamatoztathatók.

Forrás: Internet. Szerző: Ábrahám Ágnes

EMLÉKLEVÉL 
A MAGYAR ZOLTÁN NÉPFŐISKOLAI 

TÁRSASÁG MEGALAKULÁSÁNAK 
25. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL

Tisztelt Tagtársam! Tisztelt Támogató! 
Kedves Barátom!

Ebben az évben – 2020. június 1-jén – volt 25 éve an-
nak, hogy 22 alapító – főleg tatai polgár – összejött a 
városi művelődési házban, hogy formálisan is, alapí-
tó tagként kinyilvánítsa azt a szándékát, hogy vállalja 
a tagságot a megalakuló civil szervezeteben. A meg-
beszélés eredményeként alakult meg egyesületként a 
Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság, azzal a céllal, 
hogy Tatán újra működjön népfőiskola és ápolja a né-
vadó emlékét.

Alapító tagok voltak: Dr. Bárdos István (†), Eszter-
gom; Czumpf Attila, Agostyán; Dinga László, Tata; 
Dr.Greiner Tibor (†), Tata; ifj. Gyüszi László, Tata; Dr. 
Imre Lászlóné, Budapest; Dr. Kálmán Attila (†), Tata; 
Dr.Kiss István (†), Budapest; Keresztesi József, Tata; 
Kocsis Lászlóné (†), Tata; Mányoki László (†), Tatabá-
nya; Dr. Márkus Mihály, Tata; Dr. Mikolasek Sándor, 
Komárom; Nagyné Nyikus Anna, Tata; Pappné Nagy 
Erzsébet (†), Tata; Rabi István (†), Naszály; Szabó 
Ferencné (†), Tata; Szentessy Lászlóné, Tata; Takács 
Károlyné, Tata; Tarnai Péter (†), Komárom; Dr. Túri 
Róbert, Tata; Dr. Varga Gyula (†), Tata. (†Sajnos, ma 
már sokan nem lehetnek közöttünk…)

A népfőiskola első tanfolyami jellegű programját 
1996-ban szervezte meg a Demokratikus Helyi Köz-
igazgatás Fejlesztéséért Alapítvány támogatásával az 
elnökség. Névadónkra is emlékezve az önkormányzati 
képviselők ismereteit bővítette a program, örömünkre 
szolgált, hogy nagy érdeklődés kísérte.  Kedves emlék 
számomra ma is, hogy azon még részt tudott venni dr. 
Kiss István, Magyary vezető munkatársa. A professzor 
emlékének ápolását szolgálta az ugyancsak ’96-ban 
felavatott emléktábla szülőházán, a Bercsényi utcában.
A népfőiskola szakmai törekvéseinek sikerét mutatja, 
hogy 1997-ben sikerült bentlakásos (egy hetes) tanfo-
lyamot szervezni a cigány kisebbségi önkormányzati 
képviselőknek. A következő évben – 1998-ban – vi-
szont már eredményes országos konferenciát szervezett 
az egyesület, a  szociális foglalkoztatás témakörében! 
(Ez kapcsolódott Magyaryék munkásságához.) Az első 
évek néhány példája is jelzi, hogy a népfőiskola na-

gyon dinamikusan kezdett működni, igyekezett méltó 
folytatója lenni a nagy elődöknek. Ezt igazolja, hogy 
fokozatosan bővültek a tanfolyamok témái, az elmúlt 
években számuk egy-egy tanévben elérte a tizenötöt. 
Ezek közül érdemes kiemelni a magyar történelmi 
sorozatot, a „Biblia Éve” akcióhoz kapcsolódó prog-
ramunkat (Márkus M. elnökünket is számítva három 
püspök is közreműködött) továbbá az alapfokú számí-
tógépkezelő-, és az angol nyelvtanfolyamokat.
Ebben a munkában kiemelkedő szerepe volt elnöksé-
günknek. Az alapításkor a következők kaptak bizalmat: 
dr. Márkus Mihály – elnök; Kocsis Lászlóné – alelnök; 
Keresztesi József – titkár; dr. Bárdos István – gazdasági 
vezető; tagok: Dinga László, ifj. Gyüszi László és Ta-
kács Károlyné. (7 fős.) Tiszteletbeli elnök lett dr. Kiss 
István (Magyary volt munkatársa); tiszteleti tag Rabi 
István (Naszály) – a régi népfőiskola egykori hallga-
tója.

Dr. Márkus Mihály 10 évig látta el tisztségét, őt követte 
ifj. Gyüszi László (2006), dr. Mikolasek Sándor (2011) 
Keresztesi József (2012) és ezt követően kapott megbí-
zást Borsó Tibor (2015), jelenlegi elnökünk.
A népfőiskola működését segítették a választottak mel-
lett önkéntesek és támogató szervezetek is, akiknek ezt 
jelképesen igyekeztünk megköszönni az éves közgyű-
léseken. E mellett nagyon fontos volt a személyi jö-
vedelemadó 1 %-os felajánlása és az együttműködési 
megállapodások révén kialakult segítő-támogató kap-
csolatok is. Helyben ez a Jávorka Szakközépiskolával 
indult, és folytatódott a városi önkormányzattal. Me-
gyei szinten a munkaügyi központ, a megyei önkor-
mányzat és a közigazgatási hivatali együttműködésnek 
volt fontos szerepe. Országosan, – az akkor még léte-
ző, – Magyar Közigazgatástudományi Intézet (amelyet 
Magyary professzor alapított) és abban az időszakban a 
Corvinus Egyetem részeként működő Közigazgatástu-
dományi Kar voltak a szakmai partnereink. 

A népfőiskola elnöksége arra törekedett, hogy folya-
matosan bővítse tevékenységi- és hatókörét. Ennek 
feltételét az adott időszak pályázati lehetőségei adták 
meg, melyek egyben pénzügyi forrást is jelentettek. 
Így azután az első évek néhány százezres költségvetése 
fokozatosan jutott el a milliós nagyságrendig. Ugrás-
szerű növekedést jelentett, amikor elnyertük a mun-
kanélküliek részére végzendő munkaerőpiaci szolgál-
tatás ellátását 2008-ban az egész megye területén. Az 
elmúlt években is tovább bővültek a vállalt feladataink, 
amelyek újabb növekedéssel jártak. A pénzügyi kere-
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tek emelkedése tette lehetővé, hogy az első időszakban 
csak támogatott formában foglalkoztatott munkatársak 
mellett, már „saját jogon” is legyenek alkalmazottai 
a népfőiskolának. Számuk a munkaügyi feladatokkal 
együtt nőtt 15-18 főre, de az újabb tennivalók révén ma 
már a 40 főt is meghaladta!

A szakmai munka bővülése természetes módon ha-
tással volt a tagsági létszám növekedésére is. Az első 
években ez lassabb volt, de ahogy bővültek program-
jaink, feladataink, úgy növekedett a tagság száma is, 
és az utóbbi években meghaladta a 150 főt. A másik 
mutatója tevékenységünk bővülésének, a programo-
kon, tanfolyamokon, a vállalt feladatok keretében 
résztvevők-ellátottak számának nagyságrendje. Ennek 
jelentőségét igazolja, hogy a tanfolyami keretek között 
az éves látogatói szám meghaladta a 2000 főt is a ma-
gas tanfolyami számok időszakában, míg a munkaügyi 
szolgáltatásban ellátottak száma évente változóan 5-10 
000 fő között alakult.

Az emlékező levél keretei nem adnak lehetőséget 
minden fontos momentum, esemény felsorolására. 
Az előadóink nem hagyhatók ki ebből a körből több 
ok miatt sem. Törekedtünk a helyi (megyei) előadók 
bevonására, példaként említhetők az elhunytak közül 
Körmendi Géza és Kálmán Attila. Az országos palet-
ta is nagyon színes, csak néhány név: Csányi Vilmos 
etológus; Tardy János elnök, Természetvédelmi Hiva-
tal; Pálné dr. Kovács Ilona Pécs, MTA RKK vezető-
je; Visy Zsolt h. államtitkár, Nemzeti Kulturális Örök-
ség Minisztériuma; Dr. Hámori József agykutató (volt 
miniszter); Dr. Verebélyi Imre professzor (a Magyar 
Közigazgatástudományi Intézet igazgatója is volt); dr. 
Kőszeghy Miklós történész, aki elsőnek részesült a 
népfőiskola által alapított „Év Tanára” elismerésben. A 
sort még hosszan lehetne folytatni, de több mint 1 000 
név ismertetése túl hosszú lenne…

Amiről még röviden szólni kell, az Magyary emléké-
nek- és a népfőiskolai hagyományoknak az ápolása. 
Ennek tárgyi emlékei az emléktáblák: dr. Kiss István, 
Benda Kálmán és a régi népfőiskola épületén (Újhegyi 
u. 9.) lettek elhelyezve. (Sőt, közreműködtünk a Mé-
nesi úton működő kar Magyary terem emléktáblájának 
születésénél is - 2008.) Kezdeményezésünkre született 
meg a héregi emlékhely és támogattuk a Helytörténeti 
Egyesület által felállított Magyary szobor létrehozását 

is. A tárgyi emlékek mellett talán még fontosabb fela-
dat volt a névadó, Magyary professzor szellemi örök-
ségének ápolása. Ezt szolgálták leginkább a ma már 
közel 20 éves múltra visszatekintő Magyary konferen-
ciák és a 15 éves Népfőiskolai Hírmondó, a régi és az 
új népfőiskola munkáját ismertető-bemutató könyv és 
a 2009-ben alapított Magyary díjunk az egyetem szak-
kollégiumi hallgatóinak. Amire talán mégis a legbüsz-
kébbek lehetünk, az a Magyary Z.-Kiss I. által írt „A 
közigazgatás és az emberek” c. könyv hasonmás ki-
dásának megjelentetése, azért is, mert ebben a kötetben 
összegezték a jeles szerzők a régi Tatai Járás települé-
seinek korabeli, 1930-as évekbeli állapotát, helyzeté-
nek felmérését, a problémák feltárását.

Számos részletről lehetne-kellene még szólni, példá-
ul az emlékezetes „Látóútak” élményeiről, a hűséges 
hallgatóságról, az önkéntesek és a több tucat együtt-
működő partnerről, de egy levél nem lehet túlságosan 
terjedelmes. Így azzal zárom e sorokat, hogy szeretném 
megköszönni mindenkinek: partnereknek, támogatók-
nak, önkénteseknek, akik segítettek az elképzelések, a 
tervek megvalósításában, a népfőiskola sikeres és ered-
ményes működésében az eltelt két és fél évtizedben! 

Azzal a reménnyel és kívánsággal zárom a levelet, hogy 
a következő 25 évet is hasonlóan eredményesen és fo-
lyamatos működéssel élje meg a népfőiskola minden-
kori vezetése és tagsága, hozzájárulva ezzel Tata és az 
egész megye népességének szellemi-érzelmi gyarapo-
dásához. Ennek megerősítéséhez az Ősi ír áldás sorait 
hívom segítségül, amelyet Maczkó Mária énekművész 
idézett a közönségnek a magyar történelmi sorozatunk 
első, indító, ünnepélyes előadásán 2000-ben:

,,Legyen előtted mindig út, 
Fújjon mindig hátad mögül a szél,  

Az eső puhán essen földjeidre, 
A nap melegen süsse arcodat, s 

Amíg újra találkozunk, 
Hordjon tenyerén az Isten.”  

Keresztesi József
alapító tag, örökös

tiszteletbeli elnök 
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AZ MZNT MAGYARY DÍJASAINAK 
BEMUTATKOZÁSA - 2020

Aracsi Valentin vagyok, 2018-ban végeztem alapkép-
zésem a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egykori Nem-
zetközi és Európai Tanulmányok Karán, nemzetközi 
igazgatási szakon, jelenleg nemzetközi tanulmányok 
mesterszakon folytatom tanulmányaimat. Az egyetemi 
éveim kezdetén szerettem volna találni valami olyan 
pluszt, ami színesebbé tudja tenni szürke egyetemi hét-
köznapjaimat. 

Így találtam rá a Magyary Zoltán Szakkollégiumra, ami 
a legjobb dolognak bizonyult egyetemi éveim alatt, hi-
szen rengeteg pozitív dolgot tudott nyújtani számomra, 
többek között szakmai fejlődést és emberi kapcsolato-
kat. A Szakkollégiumban eltöltött közel öt évem alatt 
aktívan részt vettem mind a szakmai, mind a közös-
ségépítő programokon, és igyekeztem a tőlem telhe-
tő legtöbbet megtenni ezért a nagyszerű közösségért. 
Büszkén állíthatom, hogy egy évig a Szakkollégium 
titkáraként tevékeny-kedhettem, elősegítve ezáltal a 
Szakkollégium mindennapi működését, mentorként 
pedig az újon-nan bekerült tagjainkat igyekeztem be-
vonni a Szakkollégium vérkeringésébe. A munkámat 
pedig tovább szeretném folytatni a Szakkollégiumot tá-
mogató Világpolgár Egyesület tagjaként, ezzel segítve 
a felsőoktatás kiválóságainak leendő generációit.
Petróczk Péter Ferenc vagyok, egyetemi tanulmánya-

imat 2015-ben kezdtem meg a Nemzeti Közszolgála-
ti Egyetemen nemzetközi igazgatási alapszakon. Ezt 
követően mesterdiplomámat nemzetközi tanulmányok 
mesterszakon szereztem az idei évben. A Magyary Zol-
tán Szakkollégiumhoz még elsőéves egyetemistaként 
csatlakoztam, mivel célom volt, hogy a szabadidőmet 
hasznos töltsem el egy motiváló közösségben. Csatla-
kozásom után igyekeztem aktív tagként közreműköd-
ni a Szakkollégium berkein belül és még sikeresebbé 
tenni a szervezetet. Ezen okokból kifolyólag vállaltam 
elnöki majd titkári posztot a Szakkollégiumban. 

A szervezet életében mentorként igyekeztem minél 
több eltökélt és rátermett taggal bővíteni Szakkollégi-
umunkat ezzel is gondoskodva a megfelelő utánpótlás-
ról. Továbbra is mindenkit csak bátorítani tudok, hogy 
csatlakozzon a Szakkollégiumunkhoz, mivel az elmúlt 
5 évben felejthetetlen élményeket adott és a későbbiek-
ben is kapcsolatban szeretnék maradni ezzel a remek 
közösséggel.

MAGYARY DÍJ ALAPÍTÁSA – 2009

A népfőiskola elnöksége 2009-ben határozott úgy, 
hogy a Magyary Z. Szakkollégium tagjaival való kap-
csolat és együttműködés erősítése érdekében névadónk 
emlékét is ápolva, díjat alapít az akkor még Corvinus 
Egyetem keretében működő Közigazgatástudományi 

Kar vezetésével együttműködve. Így a Magyary díj 10. 
évfordulójára is emlkezhetünk A díj átadására az egye-
temi kar diploma kiosztó ünnepségén kerül sor és az 
oklevél mellé szerény pénzösszeg is járul. Az is hagyo-
mány, hogy a díjazott(ak) a tatai Magyary konferencián 
előadást tarthat.

AZ MZNT MAGYARY 
DÍJASAINAK NÉVSORA, 2009-2020

2009 – 1) KOVÁCS ÉVA, 
 2) BOKOR ANDRÁS         
2010 – 3) JORDÁN JUDIT           
2011 – 4) FÜLÖP TÍMEA               
2012 – 5) DÖMÖTÖR DIÁNA      
2013 – 6) JUGOVITS KÁROLY    
2014 – 7) ÜVEGES ANITA          
2015 – 8) MORAVCSIK DÓRA, 
 9) MORAVCSIK ESZTER 
2016 – 10) SZAKOS JUDIT
2017 – 11) KÁROLY ALEXADRA
2018 – 12) HERCZEG ZOLTÁN
2019 – 13) KOLOSTYÁK KAMILLA, 
 14) TÓTH KLAUDIA
2020 -  15) ARACSI VALENTIN
 16) PETRÓCZKY PÉTER FERENC1

MAGYARY KLUB INDULT

Nyitottunk!!! Nyitottunk egymás felé. Ezzel indult a 
Magyary Klub.

Találhattunk volna egy korszerűbb nevet is, de egyrészt 
nem találtunk, másrészt éppen megfelelő. 
Társasági kör: hasonló foglalkozású vagy érdeklődésű 
emberek szervezete, mely közösen meghatározott cél-
lal, adott időben és helyen, rendszeresen találkozik. A 
tagok az MZNT érdeklődő tagjai közül kerültek ki, je-
lenleg 9 fő. A cél a többséget érdeklő, közérzeti, nem 
népfőiskolai témák megbeszélése. Minden hó második 
szerdáján három órakor, a népfőiskola Bercsényi utcai 
helyiségében van a találkozó.
Az első, alakuló foglalkozás ismerkedéssel telt. Meg-
állapodás született arról, hogy a klub teljesen politika-
mentes, és az egymás közötti „bizalmas” információk 
magunk között marad-nak. Meg kell alkotnunk egy 
egész évre szóló kerettervet, melyben komolyabb, álta-

lános témák várható megbeszélését összegzi.  Az előze-
tesen elfogadott témával kapcsolatosan egy ajánló vagy 
jelentkező tag tart egy kis bevezetőt, tesz az asztalra 
egy kevés csemegét és vizet, ami megadja az alapot a 
további beszélgetéshez. Igyekszünk betartani, hogy ne 
vágjunk egymás szavába, és szabjunk határt mondani-
valónknak. (Nehezen sikerül!)
Induló témaként, decemberben a karácsonyi ünnepkör 
eredetével, jellemzőivel foglaloztunk, mindenki hozzá-
tette saját ismereteit az ünne-pekkel ill. a szokásokkal 
kapcsolatos személyes benyomásokat osztottuk meg 
egymással.  
A karantén miatti szünet után a szerelem téma-kö-
re bizony nagyon érzelmesre sikerült (komoly verses 
előadással), a hazaszeretet pedig hosszan elnyúló bú-
songássá, amúgy magyarosan A következő téma: mi a 
népfőiskola – volt ?
A nyári szünet előtt klubdélutánt tartottunk Bajon.  
A Bíró házaspár igen kedves meghí-vására, kertjük ár-
nyas fái alatt grillezéssel-borozgatással színesített ösz-
szejövetel volt. Köszönet nekik az igazi, emlékezetes 
találkozásért!

Eddig jutottunk. Derűs, baráti hangulatban, ígéretesen 
indult el a kezdeményezés. A klub napokon megfontolt 
beszélgetés és vidámság váltogatja egymást. Nyitva 
vagyunk és maradunk a csatlakozni szándékozóknak!

Fejér Mária 
titkár

VIVAT ET FLOREAT
(Éljen és virágozzék)

A gondolat megszületésekor már temették:
- Ebből nem lesz semmi.
- Annak idején jó lehetett, de már más időket élünk.
A megszületésekor egy-két évet azért  kapott:
-  Ez így is reménytelen.
-  Lehet, hogy egy-két évig működni fog, de aztán...
-  Anyagilag is teljesen reménytelen! 
A tíz éves évforduló táján megszűnt a temető-hangu-
lat
És most mit mondjunk, a negyedszázados évfordu-
lóra?
Csak azt, amit a címben leírtam: Vivat et floreat!

dr. Márkus Mihály
alapító és tiszteletbeli elnök

1 Az idei díjak még nem kerültek átadásra.
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TISZTELT TAGTÁRSAIM! PARTNEREINK! KEDVES BARÁTAIM!

A mai napra – 2020. március 24-re – terveztük a MEGEMLÉKEZÉST Héreg községben névadónkra, Magyary 
Zoltánra és feleségére, Techert Margitra. Az ismert körülmények miatt erre sajnos nem kerülhet sor, ezért vá-
lasztottuk elnökségünkkel ezt a módot, hogy emlékezzünk tragikus halálukra.
Két kiváló szellemi ember méltatlan halálára emlékezünk e napon, akik saját szakterületükön kiemelkedő munkát 
végeztek. Magyary Zoltán (Tata,1888. június 10.- Héreg, 1945. márc. 24.) munkássága ismertebb a közvélemény 
előtt is, akinek emléke előtti tisztelgés azért is fontos számunkra, mert nemcsak szakterületén – a közigazgatás 
tudományban – végzett kiemelkedő munkát, hanem szülővárosáért, az itt élő – járási és megyei – emberekért is 
sokat tett a Tatai Népfőiskolán kívül is. Itt most nincs mód, hogy minden ezirányú kezdeményezését felsoroljuk, 
talán elég, ha a városegyesítést kiemeljük (1938) vagy a város fejlesztésére kidolgozott tervét, elképzeléseit je-
lezzük, és megyei vonatkozásban a „Szociális Vármegye” program elindítását említjük.

Felesége – Techert Margit (Budapest, 1900. okt.17.- Héreg, 1945. márc. 24.) méltó társa volt Magyarynak. 
Szinte gyermekkorától kezdve a filozófia érdekelte, annak ellenére, hogy magyar-francia tanári diplomát szerzett. 
A görög újplatonizmus lett a szakterülete, több publikációja is megjelent ezen a területen. A nők közül elsőként 
végzett könyvtári munkát, az elsők között lett egyetemi magántanár, és kiemelkedő szerepe volt a korszak női 
egyenjogúságot elősegítő kezdeményezésekben.
A két jeles személyiség, természetesen kölcsönösen hatott egymásra, és segítették egymás szakmai működését is, 
ennek példája, hogy Magyary a Magyar közigazgatás c. művének előszavában megköszöni felesége segítségét. 
Emberi-erkölcsi értékrendjüket jól tükrözi a Búcsúlevelük következő részlete: „Ez az a helyzet melyet Felesé-
gemmel együtt nem idegösszeroppanásból, hanem a körülmények teljes áttekintésével olyannak érzünk, amelyet 
mély megaláztatás nélkül átélni nem lehet, s csak a közt van választásunk, hogy azonnal együtt önként vessünk 
annak véget, vagy egy-két napon belül, esetleg egymástól elszakítva és megkínozva jussunk a végére.”
Most ebben a formában emlékezhetünk rájuk, reméljük az év során lesz még alkalom arra, hogy Héregen részle-
tesebben is méltassuk munkásságukat. Hajtsuk meg fejünket emlékük előtt.

Borsó Tibor, MZNT elnök, Keresztesi József, tiszteletbeli elnök

TATA VONZÁSÁBAN EGY ÉVTIZEDEN ÁT?

Hogyan kerül egy család „sürgősséggel” - 2 éven belül 
Nyíregyházáról, az ország másik végéből Tatára?
Az indító impulzust egy drámapedagógiai továbbkép-
zés után a feleségem adta: a Vár előtt és az Eszterházi 
kastély parkjában pihentek, csodálták az Öreg tavat a 
város közepén. A következő nyáron már hárman kari-
káztunk az Öreg tó és a Cseke partján, lakást vásárol-
tunk és 2000-ben költöztünk. Egyszerűen elbűvölt Tata 
(és közelebb is volt a Corvinus a lányomnak.)
Tata értékeinek felfedezése igazán csak ekkor kezdő-
dött: könyvtár, helytörténet, a gazdag múlt, alternatív 
oktatás a Népfőiskola?!, az élővizek, a szunnyadó for-
rások, a malmok, a Fényes és Kristályfürdő, a Pálma-
ház, a gyönyörű darabokat éneklő Esterházy Kórus, a 
Barokk Fesztivál, a nagyszerű Dandárzenekar...
És egy energetikusnak -, az első magyar és közép-eu-
rópai(!) faaprítékos biomassza távfűtés, jövő megújuló 
energiája, a Nyugat-Magyarországi Egyetem faenerge-
tikai kísérleti ültetvényei és oktatási bázisa!
E sok értékért, szépségért - aki teheti adni is köteles. 
Környezetgazdász végzős lányommal kezdtük vizsgál-
ni, hogy a sok helyi erdei fahulladék és a kísérleti faül-
tetvények ellenére miért drága mégis a távfűtés? (Ha-
mar kiderült, hogy nagy szállítási költséggel a Balaton 
felvidékről és a Dunában úsztatott vizes aprítékból, 
veszteséges vezetékrendszeren nem lehet olcsóbban 
szolgáltatni.)
Musicz Laci környezetvédelmi referens és a polgár-
mester urak partnerek volt, amikor energetikai auditra 
javasoltunk pályázatot. 21 önkormányzati intézmény 
került átvilágításra a biokazánokat is tervező Energi-
agazdálkodási Intézet mérnökei által és nemsokára el-
készíthettük Tata energetikai koncepcióját, fejlesztési 
javaslatait a kistérségi együttműködés víziójával. Ezu-
tán fokozatosan újultak meg az iskolák, óvodák fűtési 
rendszerei, nyílászárói.
2005-ben Visegrádon már az Energiagazdálkodási Tu-
dományos Egyesület (ETE) felkérésére a „Klímaválto-
zás– Energiatudatosság-Energiahatékonyság” nemzet-
közi energetikai konferencián kellett bemutatnunk az 
„Energiahatékonyság és megújuló energiák a Tatai 
medencében” c. modellprojekt prezentációját. Ezt kö-
vetően alakult meg az ETE Települési Energiagazdál-
kodási Szakosztálya, ahol Tata és térsége lett a vizs-
gálandó, kialakítandó kisvárosi – kistérségi modell a 
fenntartható települési energiagazdálkodás megterem-
téséhez. Tata azóta elért nagyszerű energiahatékonysá-
gi eredményeihez csak gratulálni lehet!

Mind ez Tata értékei, hagyományai, a tataiak környe-
zetszeretete, patriotizmusa, de főleg a 25 éve indított 
tatai Népfőiskola szellemi kisugárzása nélkül nem 
jött volna létre. Magyary Zoltán hitvallása, hogy a 
„közigazgatás az embereket szolgálja” lebegett a sze-
münk előtt, amikor részt vállaltunk Tata példás, korát 
megelőző energetikai fejlesztéseinek további feladata-
iból, hogy a gazdálkodás csökkentse az önkormányzat 
és a lakosság költségeit.
A Népfőiskola elnökségében mód nyílt arra, hogy 
beszélgessünk a tatai és térségi megújuló energiás 
önellátó energiagazdálkodási modellprogramról. A 
megvalósíhatósághoz értékes javaslatokat kaptam és 
partnerséget:
A Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság a Fenntart-
ható Fejlődés Oktatásának Évtizede keretében a klíma-
változással, a fenntartható energia- és környezetgazdál-
kodással foglalkozó előadássorozatot tervezett.
Az első rendezvényünket április 18-án Tatán, a kö-
vetkező kistérségit Szeptember 15-én Naszályon ren-
deztük az ETE Települési Energiagazdálkodási Szak-
osztályával, a Tatai Civil Társulással és Michl József 
polgármester úrral kötött partnerségi megállapodás 
alapján.
A tatai példaértékű együttműködés elismerése volt, 
hogy 2009-ben az ETE Műszaki Tudományos Taná-
csa javaslatára Tatán rendezhettük meg „Az önellátó 
energiagazdálkodás feladat vagy lehetőség?” országos 
ETE konferenciát, melyen Tata Város az Európai Ener-
giavárosok Szövetségének is tagja lett. (A belépéshez 
személyesen Gerard Magnin a szövetség ügyvezető 
igazgatója gratulált Michl József polgármester úrnak.)
Nagy megtiszteltetés volt részemre, hogy 2008-ban, 
hogy Tata Város XXI századi fejlődését meghatározó 
Magyary Tervének Bláthy Ottó Titusz energetikai 
programjához, valamint Balatonszepezden az orszá-
gos Vidékfejlesztési Stratégiához a népfőiskola el-
nökségével egyeztetve javaslatokat adhattunk.
1995-ben Keresztesi József kezdeményezésére, Ma-
gyary Zoltán tevékenységének folytatására, létre-
jött Tata és az ország nagy értéke a Magyary Zoltán 
Népfőiskolai Társaság. A 25. évfordulón - szeretettel 
gondolva az elmúlt évekre – további sikereket és a leg-
jobbakat kívánom a Magyary Zoltán Népfőiskolai 
Társaság minden tagjának, hallgatójának és szimpati-
zánsának!

Tisztelettel egy volt elnökségi tag,
 Dely László 

villamosmérnök, energiairányítási 
rendszermenedzser
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