A KÖZHASZNÚ MAGYARY ZOLTÁN NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG IDŐKÖZI TÁJÉKOZTATÓJA
XV.ÉVF. 1. SZÁM, TATA, 2021. SZEPTEMBER
EGYSZERRE MEGTARTVA S FEJLŐDVE

is Magyarkanizsán, Martoson, Székelyudvarhelyen és Tatán, ahol mélyítettük szakmai kapcsolatunkat, kicseréltük
Életünkre sajnos a legnagyobb mértékű befolyást a pan- tapasztalatainkat.
démia által kialakult helyzet gyakorolta ebben az évben,
s nem volt ez másképpen a Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság esetében sem. Ugyanakkor elmondhatjuk,
hogy a rajtunk kívül álló nehézségek ellenére is képesek
voltunk lépést tartani, sőt fejlődni, újabb ismeretekkel, tapasztalatokkal, módszerekkel gazdagodni. Mindannyian
– munkatársaink és tagtársaink is - alaposan megtanultuk
alkalmazni a digitális világ adta újabb lehetőségeket a közösségi élet, a kapcsolatok fenntartására: tavasszal online
közgyűlést tartottunk, melyen többek közt éves beszámolónkat is elfogadtuk, sőt néhány hete újabb közgyűlés
következett, szintén „virtuálisan” megrendezve. Szokássá
emelt, névadónk születésnapjára időzített éves Magyary szakmai konferenciánkról sem kellett lemondanunk,
(Képünkön Borsó Tibor elnök és Keszeg István,
és kiváló, magas színvonalú előadások megtekintésével
Martos polgármestere az Erasmus találkozón)
gyarapíthattuk tudásunkat, szélesíthettük látókörünket.
A személyes jelenlétet megkívánó kompetenciafejlesztő, Továbbá kiemelt partnerünk, a Nemzeti Művelődési Inművészeti és környezettudatosságra nevelő képzéseinket tézet a Kárpát-medencei népfőiskolák tevékenységeiből
átvezettük e-learning oldalunkra, hogy a hozzáférés ne származó 15 legjobb jó gyakorlatot tartalmazó gyűjteütközzön akadályokba. A kapcsolatban maradás igényét, ményben kaphatott helyet az igazi hagyománynak számí141 tagunk folyamatos informálását segítve folyamatosan tó MaTataTúra városi méretű rendezvényünk. Sőt, néhány
küldtük havi hírlevelünket, hírt adva a szervezet szakmai kollégánk közművelődési szakember képzésben vesz
életéről, jeles eseményekről, eredményeinkről, terveink- részt az NMI-nél.
ről. Facebook posztjaink is megszaporodtak, hiszen min- Szorosabbra fűztük a Nemzeti Közszolgálati Egyetem
den jelentősebb hírünkről tudósítottuk a közösségi háló Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kara Mahasználóit.
gyary Zoltán Szakkollégiumával kialakított szakmai kapAz elmúlt években Népfőiskolánk elindult azon az úton, csolatot is. Nem csak a Magyary konferencia programsoamely partnerkapcsolatok országos és határokon túli, rában szerepeltek a szakkollégisták, de a legtehetségesebb
hosszútávú
hallgatókat Magyary díjjal jutalmaztuk. Sőt, a szakkolegyüttműködések megerősítését irányozta elő. Első pro- légium héregi éves közgyűlése előtt közös szakmai renjektévéhez ért nagy nemzetközi pályázatunk megvalósí- dezvényen vettünk részt, és együtt róttuk le tiszteletünket
tása (Erasmus+KA2, „Innovatív jó gyakorlatok cseréje közös névadónk emlékhelyén.
a szépkorúak digitális készségeinek fejlesztéséhez”), s Időközben több uniós pályázatunk is kifutott, egyeseket
délvidéki (CNESA OMI), felvidéki (Esterházy Akadé- éppen mostanában zárunk. Újak indulnak, sikeres pályámia) és erdélyi (HUREF) partnereinkkel közösen mun- zásunk eredményként. A Miniszterelnökségtől például
kálkodunk a jó gyakorlatok gyűjteménnyé alakításában. olyan támogatást kaptunk, mellyel működésünket helyezLehetőségünk nyílt végre személyes partnertalálkozókra hetjük biztosabb alapokra.
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S végül, de egyáltalán nem utolsó sorban fontos szólnunk
a Népfőiskolánk jövőjét alapvetően meghatározó folyamatról, mely a Kárpát-medencei népfőiskolai hálózathoz
való 2016. évi csatlakozásunkkal kezdődött. Ezzel az integrálódással, a modell módszertani kidolgozásában való
közreműködéssel, a hálózat fejlesztésével egyértelműen
letettük voksunkat a hagyományok, helyi értékek őrzése,
ápolása és gyarapítása mellett, ezzel is hozzájárulva kulturális missziónk teljesítéséhez, és tevékenységünk megyei,
később országos, sőt határokon túli szintre emeléséhez.
ELKÖSZÖNÉS
Tisztelt Olvasó! Kedves Tagtársam!
Véget ért egy fontos időszaka életemnek, átadom a stafétát a szerkesztésben Nagyháziné Bettynek, akinek nevével
és írásaival már találkozhattak az érdeklődő olvasók. Úgy
látom, hogy jó kezekbe kerül a szerkesztés, mert még újságírói működése időszakából megismerve, már több alkalommal tudósított a munkánkról. Most, a népfőiskola
munkatársaként még inkább elkötelezett lett tevékenységünk iránt, s nemcsak szakmai felkészültsége, de emberi-erkölcsi minősége is garancia arra, hogy szívvel-lélekkel végezze ezt a fontos feladatot. Ebben én magam is
segítettem eddig is és továbbra is ezt teszem, amíg erőm
engedi.

módon nyújtsanak „kezet” és küldjenek írásokat, véleményeket Bettynek is, mert meggyőződésem szerint így
lesz igazán érdekes és fontos a kis újságunk a következő
évtizedekben is.

Botos Ferenc: BÜKKÖS ÉNEK /haikuk/
bükkök gót ívén
lángoló monstrancia
a felkelő nap
erdőhatáron
bíbortüzű prelátus
tavaszi vérbükk
világfa tengely
ezüstös, zömök törzsű
ősöreg „ fénybükk”
késő őszi szél
Silvanus rőt palástját
hordja szerteszét
pókfonál köt még
hulló levelet ághoz
végső haladék
holt bükk hegyélen
útszélre leborulva
levele sincsen
---

Keresztesi József
elköszönő főszerkesztő
Stafétabot már a kezemben
Immáron 16 éve jelenik meg periodikánk, a Népfőiskolai
Hírmondó. Eddig a főszerkesztő, a legtöbb írással szolgáló, a „gondos kezek” tulajdonosa Népfőiskolánk örökös
tiszteletbeli elnöke, Keresztesi József. Jóska – ahogyan mi
hívjuk őt köreinkben - elérkezettnek látta az időt, hogy átadja a stafétabotot. Azt az anyaggyűjtő, szervező és rendszerező, az utókornak is szóló alkotómunkát, melynek
„terméke”, a Hírmondónk évről évre meghatározó mérföldköve Népfőiskolánk működésének.

A stafétabot egyik kézből átkerül egy másik kézbe. Az
eddigi feladatok és elvárások maradnak és tovább folytatandó mind: a határozott koncepció megtartása és tartalommal való feltöltése, aktuális és tájékoztató hírmondás,
értékek megőrzése és felmutatása, szellemi elődeink megbecsülése és emlékük előtti tisztelgés, jövőnkről alkotott
elképzeléseink bemutatása, a népfőiskola mint intézmény
Tagságunktól és elnökségünktől is azt kérem, hogy nyújt- eszmerendszerének, tevékenységi koncepciójának támosanak ehhez a fontos munkához Bettynek segítséget! A gatása és hírfolyamban tartása, nevünk öregbítése.
segítés többféle formában megnyilvánulhat. Lehet írásokkal, lehet bizonyos kérdésekre, területekre való figyelem A stafétabot az eddigi főszerkesztő kezéből átkerül egy
felhívással, vagy a tagtársak bíztatásával arra, hogy bátran másik kézbe – az új felelősébe. A léc magasan tartott foírjanak véleményt a programokról vagy előadókról.
lyamatosan, s ez így is marad, erre ezennel ünnepélyes
Hogy mennyire fontos ezen a területen a résztvevők köz- ígéretet teszünk. Az új főszerkesztő itt és most egyben
reműködése, szeretném a legutóbbi szakmai írásomhoz kifejezi köszönetét Jóskának az áldozatos és magas minőkapcsolódó példával igazolni. A „Látóutak” témakörét ségű főszerkesztői munkáért, melyet a Népfőiskolai Hírvállaltam, hogy összefoglalom, s ezzel kapcsolatban rá- mondó összeállításában és megjelenéséért végzett.
jöttem, hogy ez akkor lesz hiteles, ha annak részesei is se- S ami a jövőt illeti: terveink között szerepel továbbra is tegítségemre lesznek élményeikkel, írásaikkal. Így azután a vékenységeinknek, eredményeinknek a bemutatása, szorkövetkező tag- és útitársakat idézhettem meg: Bíró Lász- galmasan tudósítunk programjainkról és terveinkről, jeleló, Balogh Csaba, Németh Kiara Csilla, Tuboly Sándorné, nünkről és jövőnkről. Igyekszünk partneri kapcsolatainkat
Somogyi Györgyné, Szabó Szerafina. Ez egyben példa is is ápolni az újság hasábjain, de szívesen vesszük alkotó
arra, hogy mennyire fontosak a reflexiók és az olvasók vénájú és kedvű Tagtársaink szöveges és képes munkáit
szempontjából is a reakciók, és az a hitelesség, amely csak is. Hírekben gazdagok, színesek és aktuálisak maradunk
ebből a közreműködésből születhet meg!
és leszünk.
Végezetül megköszönöm a kedves tagtársak másfél évtizedes segítségét, támogatását a Népfőiskolai Hírmondók tartalmának kialakításában! És kérem, hogy hasonló
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Dr. Nagyháziné Szabó Bernadette
a Hírmondó új főszerkesztője
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fonon, mind emailen kereshetőek voltak.
Képzés
A mindennapos feladatellátás mellett kollégáink képzéssekkel, továbbképzésekkel töltötték munkaidejük egy részét:
• Közművelődési szakember képzésen Domai János,
Hadarics Erika, Molnár Mónika, Izing László;
• Felnőttképzéssel
kapcsolatos
továbbképzésen
Póczik Ernő és Hubik Mónika;
• Digitális térségfejlesztési referens képzésen Dr.
Nagyháziné Szabó Bernadette, Hubik Mónika,
Domai János és Poczik Ernő;
• Erasmus pályázati elszámolás továbbképzésen
Dr. Nagyháziné Szabó Bernadette és Hubik Mónika
vettek részt.
Pályázatok
Pályázatok kapcsán sor került a tavaly augusztusban lezárult GINOP-5.1.5 Együtt a munkavállalásért Komárom-Esztergom megyében programunk hatósági
ellenőrzésére is, mely során egyetlen hiánypótlást kértek,
amelyet sikerült beküldenünk, és el is fogadták azt. Így
elmondhatjuk, hogy sikeresen zárult a projekt.

2021. I. félév működése mérlegen

Szintén hatósági ellenőrzés zajlott a tavaly januárban lezárult EFOP-5.2.2 A nemek közötti esélyteremtő stratéA Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság az idei évet is a giák fejlesztése nemzetközi együttműködésben Tatán
pandémia árnyékában kezdte meg. Ennek ellenére moz- című projekt kapcsán. Az ellenőrzés rendben lezajlott.
galmas első félévet tudhatunk magunk mögött. Az irodáink egészen a májusi enyhítésig zárva tartottak, program- Az első félév során elkezdtük előkészíteni a CLLD pályájainkat digitális formában bonyolítottuk le.
zataink megvalósítását (Környezettudatos Tata és MaTata – matematika a helyi értékek tükrében), melyek
Nyitva tartás
a további időszak izgalmas programjait fogják kínálni a
tataiak részére. A MaTata program - melynek szervezését
Az irodák nyitva tartása a vészhelyzeti intézkedéseknek 2019-től átvállalta szervezetünk-, jó gyakorlatként belemegfelelően alakult, így május hónaptól már személyes került a Nemzeti Művelődési Intézet országosan megjeleügyintézésre is volt lehetőség munkatársainknál, illetve nő kiadványába, hogy mintaként szolgálhasson az ország
a Tanuló Tata elnevezésű programunk fenntartásaként a más pontjain is hasonló értékmegőrző programok szerveBorEcset – kézműves foglalkozás is újra tudott indulni, zéséhez. A kiadvány azóta megjelent, irodánkban megtemelyet péntekenként 10.00-12.00 óra között tartunk.
kinthető.
Feladatellátás

Szintén megkezdtük Interreg pályázatunk megvalósításának előkészületeit. A programot, melyet szlovák partMunkatársaink részben otthoni, részben irodai munka- nerekkel valósítjuk meg, közigazgatással kapcsolatos
végzéssel látták el feladataikat. A feladatok elvégzéséhez felnőttképzést, álláskeresőket segítő tananyagfejlesztést
minden szükséges eszköz rendelkezésükre állt, mind tele- céloz meg, „Fogjunk össze!” címmel.

4.
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Erasmus+ pályázatunk

önálló jogi szervezeti egységként az MZNT fenntartása
alá kerül a most elindított folyamat végén. Ezzel a lépéssel lehetőséget kapunk arra, hogy tevékenységeinkkel,
programjainkkal a megyeszékhelyen, tehát megyei szinten is jelen lehessünk. A jövőt tekintve ez megalapozza
a népfőiskolai hálózatban elfoglalt helyünket is. Speciális
népfőiskola vagyunk; igazán sokoldalú tevékenységgel,
munkaerőpiaci, civil kapcsolatok erősítésével országos
mércével nézve is erősebbé válunk, infrastruktúrára szert
téve.

Az Erasmus+ KA-2 Stratégiai partnerségek, az Innovatív jó gyakorlatok cseréje a szépkorúak digitális készségeinek fejlesztéséhez című nemzetközi projektünk új
állomásához érkezett. A 2020 szeptembere óta tartó hároméves megvalósítást a pandémia annyiban nehezítette, hogy nem adódott alkalmunk személyes találkozón
megvitatni a sorban egymás után következő jó gyakorlatokat, mindössze előkészíteni azokat az online kapcsolat
megteremtésével. Júniusban Magyarkanizsán tartottuk
első személyes projekttalálkozónkat, melyen két jó gya- A KPVDSZ Művelődési Ház fenntartói jogának átvételékorlatot dolgoztunk ki és véglegesítettük. Július hónapban ről szóló határozati javaslatot a közgyűlés egybehangzóan
Székelyudvarhelyen, augusztusban Martoson is jártunk, elfogadta.
valamint projekt évet zártunk Tatán.
A következő határozati javaslat az MZNT Alapszabályának módosítását irányozta elő (többek közt a tatabányai
ingatlan telephelyként való bejegyzésével), melyet a közgyűlés szintén egybehangzóan elfogadott. Ugyanígy a
KPVDSZ Művelődési Ház jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egység alapító okiratát az előterjesztett változtatásaival egyhangúlag megszavazta a közgyűlés.
Egyesületi teendők, idei közgyűléseink
A pandémia szabályozásainak megfelelve egyesületi teendők kapcsán sor került az időszakban digitális és személyes
jelenlétes elnökségi ülésekre, felügyelő bizottsági ülésre,
majd a digitális lehetőségeket kihasználva az online térbe
helyezett közgyűlésre. A közgyűlés első időpontján nem
csatlakozott be elegendő számú tagunk az eseménybe, így
a második időpontra hirdetett közgyűlés megtartására került sor, ahol a 2020. évi beszámolók elfogadása történt
meg. A beszámolók és mellékleteinek feltöltését a OBH
oldalára a kiszabott határidőn belül elvégeztük, továbbá
ezek elérhető honlapunkon is.
Nyár végén ismét online közgyűlésre hívtuk Tagtársainkat, mert újabb, nagy horderejű változások elé néz Társaságunk, s ezen döntéseket együtt hoztuk meg a résztvevőkkel. Akik nem tudtak jelen lenni az online térben, azok
számára röviden összefoglaltuk szeptemberi hírlevelünkben is az elfogadott határozati javaslatokat.
Népfőiskolánk vezetése folyamatosan keresi azon lehetőségeket, melyek hozzásegítenek bennünket a kulturális-közművelődési tevékenységeink bővítéséhez, színesítéséhez. Nos, ebben az évben adódott egy ilyen alkalom,
mellyel új telephelyre tehetünk szert, a tatai székhelyünk
megtartása mellett, természetesen. A tatabányai KPVDSZ
Művelődési Ház (2800 Tatabánya, Kós Károly út 17/A)

Az „egyebek” napirendi pontban Borsó Tibor elnök röviden vázolta a jelenleg még futó pályázatok helyzetét, az új
támogatásainkat és azok programjait és céljait, partnerségi
kapcsolataink alakulását és középtávú stratégiai terveinket, melyeken jelenleg az elnökség dolgozik.
Az idei évben az egyesület tisztségviselőinek megbízatása
2021. áprilisig szólt, azonban az online tér használatát a
közgyűlésre a vezetőség tisztségújításra nem találta megfelelőnek, így - ahogyan azt a vonatkozó jogszabályok
lehetővé teszik – legkésőbb október 31-ig pótolni kell. Tehát, a második félévben várható egy tisztújító közgyűlés
is.
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egyelőre nem írhat ki közvetlenül pályázatot a feladat el- gyasztásunkat, és igyekszünk környezettudatosan, takarélátására, a végleges eljárási útvonal kialakulásáig ezen te- kosan, minél kevesebb hulladékot termelve működni az
vékenységeinket szüneteltetni kell. Reménykedünk, hogy év folyamán.
a második félévben rendeződik a helyzet, és újabb szerződést köthetünk a feladatok elvégzésére. Munkatanácsadó,
Hubik Mónika
munkaerőpiaci információnyújtó és mentor kollégáink
irodavezető
magas színvonalon végezték eddigi munkájukat, és helyt
álltak a pandémia okozta nehéz körülmények között is,
öregbítve Népfőiskolánk hírnevét.
Magyary konferencia és megemlékezés
A hagyományokhoz híven június hónapban sikerült megrendeznünk a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel és a
Megyei kormányhivatallal együttműködve a Magyary
konferenciát, mely idén szintén az online térbe kényszerült, de ez nem befolyásolta az előadások magas színvonalát. A digitális világ adta lehetőségeket kihasználva az
elhangzott előadások a honlapunk e-learning felületén is
elérhetőek.
A koszorúzással egybekötött megemlékezést a szokásos
módon, négy helyszínen tettük meg, melyen tagtársainkon kívül a Megyei Kormányhivatal, a Tatai Járási Hivatal és Tata Város Önkormányzata képviseltette magát.
Kárpát-medencei Népfőiskolai Hálózat
Örömmel szólunk arról, hogy sok éves előkészítő munkát
követően 13 népfőiskolával közösen 2021. június 24-én
megalakítottuk a Kárpát-medencei Népfőiskolai Hálózatot, melynek központja a Lakiteleki Népfőiskola Alapítvány Lezsák Sándor vezetésével.
„Zöld iroda leszünk!” program
Botos Ferenc: GESZTENYEFA

Munkaerő-piaci feladatok
A 2021-es év a munkaerő-piaci feladatok ellátása terén
nagy változásokat hozott. Idén februárban megjelent rendelet alapján munkaerő-piaci információnyújtó és munkatanácsadó feladatokat csak olyan szervezet láthat el,
amely a jogszabálynak megfelelő személyi és dologi háttérrel rendelkezve regisztrál a minisztérium által létrehozott szervezetnél. A kiszabott feltételeknek egyesületünk
megfelel, így erre és az immár 13 éves múltra tekintő
tevékenységünkre alapozva regisztráltunk a megfelelő
platformon, a kellő visszaigazolásokat megkaptuk. A szabályozás változása azt is jelenti, hogy a Kormányhivatal
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Az avarra halk koppanással
szelíd termését ejti
a burok sem szúr igazán
nem akar megsebezni

2021 májusában elindítottuk „Zöld iroda leszünk!” klímavédelmi, egy éves programunkat. Minden hónapban
megtekintjük anyag- és energia-felhasználásainkat, fo-

Varázsló a télben
fények koldusa
gránátokkal rügyező
vadgesztenyefa
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Magyary díjasaink – avagy az
NKE Magyary Szakkollégiuma
kiválóságainak elismerése
A Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság és az akkor még
Budapesti Corvinus Egyetem Közigazgatás-tudományi
Kara között 2001-ben együttműködési megállapodás jött
létre. Ezt a szövetséget később (2012 decemberében) már
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem néven tovább működő
intézmény újította meg Népfőiskolánkkal, új kereteket létrehozva, s egyben megalapítva a Magyary díjat az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Karon működő
Magyary Szakkollégium legkiválóbb hallgatói részére.
Ekkor fogalmazódott meg továbbá a nagy szellemi előd,
Magyary Zoltán emléke és munkássága előtt tisztelgő,
évenként megrendezendő Magyary konferencia igénye is,
a tudós születésnapjához igazítva a dátumot.

7.

Aracsi Valentin vagyok, 2018-ban végeztem alapképzésem a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egykori Nemzetközi 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 hétköznapjaimat. Így találtam rá a Magyary
Zoltán Szakkollégiumra, ami a legjobb dolognak bizonyult egyetemi éveim alatt, hiszen rengeteg pozitív
dolgot tudott nyújtani számomra, többek között szakmai fejlődést és emberi kapcsolatokat. A Szakkollégiumban eltöltött közel öt évem alatt aktívan részt vettem
mind a szakmai, mind a közösségépítő programokon,
és igyekeztem a tőlem telhető legtöbbet megtenni ezért
a nagyszerű közösségért. Büszkén állíthatom, hogy egy
évig a Szakkollégium titkáraként tevékenykedhettem,
elősegítve ezáltal a Szakkollégium mindennapi működését, mentorként pedig az újonnan bekerült tagjainkat
igyekeztem bevonni a Szakkollégium vérkeringésébe.
A munkámat pedig tovább szeretném folytatni a Szakkollégiumot támogató Világpolgár Egyesület tagjaként,
ezzel segítve a felsőoktatás kiválóságainak leendő generációit.

2020-ban, ahogyan idén is díjazással ismerték el a legkiválóbb hallgatók szakmai tevékenységét, de az átadó ünnepség megtartására a járványhelyzet nem adott lehetőséget. Két fiatal is részesült a díjban tavaly: Aracsi Valentin
és Petróczky Péter Ferenc, az idei évben pedig Dancsok
Petra. 2021. július 15-én, a szakkollégium Héregen tartott közgyűlése alkalmából, s a Népfőiskolánkkal közösen szervezett, koszorúzással egybekötött tatai találkozón A 2020. év Magyary díjasa: Petróczky Péter Ferenc
lehetővé vált végre a Magyary díjak ünnepélyes átadása.
S hogy mindannyian megismerhessük az elismerésben
Petróczky Péter Ferenc
részesült fiatalokat, mindhármukat bemutatjuk az alábbivagyok, egyetemi taakban.
nulmányaimat 2015ben kezdtem meg a
A 2020. év Magyary díjazottja: Aracsi Valentin
Nemzeti Közszolgálati
Egyetemen nemzetközi
igazgatási alapszakon.
Ezt követően mesterdiplomámat nemzetközi tanulmányok mesterszakon szereztem az
idei évben.
A Magyary Zoltán Szakkollégiumhoz még elsőéves
egyetemistaként csatlakoztam, mivel célom volt, hogy
a szabadidőmet hasznosan töltsem el egy motiváló közösségben. Csatlakozásom után igyekeztem aktív tagként közreműködni 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
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Ezért is indokolt, hogy Kocsisné írásának utolsó részét
is idézzem, mert az Kiss I. halála után, rá emlékezve
született: „Még néhány szót szeretnék szólni az utolsó évekről. Dacolva a korral és a betegségekkel, Pista bácsi lelkesen támogatta, segítette a Népfőiskolai
Társaság megalakulását, programjainak kialakítását,
előadók szervezését… Halála mélyen megdöbbentett
bennünket. Valahogy úgy éreztük, hogy Ön halhatatlan
és örökifjú. Így érezzük ma is, és így őrizzük meg emlékezetünkben.”
Az idézet befejező része már átvezet bennünket az újra
induló népfőiskola történetéhez. Kocsisné Marika ebben is részt vállalt. Nemcsak mint alapító tag, de segítette az indulást, és elnökségi tagként is vállalt feladatot, szerepet az első évek nehézségeinek leküzdéséből.

Szakkollégiumunkat, ezzel is gondoskodva a megfele- a szakkollégiumnak az elmúlt öt évet, valamint a Malő utánpótlásról.
gyary Zoltán Népfőiskolai Társaságnak a megtisztelő
elismerést.
Továbbra is mindenkit csak bátorítani tudok, hogy
csatlakozzon a Szakkollégiumunkhoz, mivel az elmúlt
- NSZB 5 évben felejthetetlen élményeket adott, és a későbbiekben is kapcsolatban szeretnék maradni ezzel a remek
közösséggel.
Botos Ferenc: ŐSZI SZONÁTA
A 2021. év Magyary díjasa: Dancsok Petra
Dancsok Petra vagyok,
2021-ben végeztem a
Nemzeti Közszolgálati Egyetem nemzetközi tanulmányok mesterszakán.
2017-ben
elsőéves
alapszakos
hallgatóként csatlakoztam a Magyary Zoltán
Szakkollégiumhoz. A
szakkollégium
belső
képzési rendszere és a
motiváló közösség hatására döntöttem úgy,
hogy én is szeretnék
aktívan részt venni a szakmai programok, események
szervezésében. Számomra a szakmaiság és a közösség
kettőssége mindig is meghatározó volt, ezért is nagy
örömmel töltött el, hogy egy évig szakmai vezetőként
támogathattam a szakkollégiumot, valamint az évek
során mentorként is segíthettem az új tagokat.
A kutatói, tudományos munka érdeklődésként indult,
majd a szakkollégium révén egyetemi éveim egyik meghatározó tényezőjévé vált. Alapszakos tanulmányaim
során számos versenyen és konferencián szerepeltem
sikerrel, 2019-ben lehetőségem volt Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjat átvenni. Mesterszakon a kutatásomat
az Új Nemzeti Kiválóság Program ösztöndíjasaként
folytattam, a Magyar Közigazgatási Ösztöndíjprogram
résztvevőjeként pedig gyakorlati tapasztalatot is szerezhettem. Nagy megtiszteltetésként gondolok arra, hogy
munkámat az Országos és az Intézményi Tudományos
Diákköri Konferencián, valamint a Tudomány kapujában poszterversenyen is I. helyezéssel jutalmazták.
Biztos vagyok abban, hogy a szakkollégium adta lehetőségek nagyban hozzájárultak az egyetemi évek
élményekkel való feltöltéséhez. Mosollyal az arcomon
gondolok vissza az együtt töltött időre, a közös utazásokra, programokra. Ezúton is szeretném megköszönni
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hulló vízcseppek
kottáznak tiszta hangzást
hajnali erdőn
lombok zenéje
egyszólamú a széllel
a többi már csend
már őszi szegfű
nyílik a réten: szólj hát
tücsökrekviem
ködből levélből
elevenedő sóhaj
késő őszi szél
(Magyary szülőháza előtt egyik megemlékezésen)
EMLÉKEZÉS KOCSIS LÁSZLÓNÉ
ALAPÍTÓ TAGUNKRA HALÁLÁNAK
20. ÉVFORDULÓJÁN
Kocsis Lászlóné könyvtárosnak, könyvtárvezetőnek
fontos szerepe volt mind a régi népfőiskola emlékeinek
összegyűjtésében, mind az új népfőiskola megalakításában és munkájának elindításában. Így természetes,
hogy fontosnak tartjuk emlékének ápolását a népfőiskola vezetésében, ezért emlékezünk most rá nagy tisztelettel halálának 20. évfordulóján.
A városi könyvtárban feladatkörébe tartozott a helytörténeti gyűjtemény gyarapítása, gondozása. Ezen a területen fontos inspirációt, és egyben támogató partnert is
jelentett számára a Tata Barátainak Köre megalakulása
(1976), ahol a vezetőségben is helyet kapott. Nem véletlen, hogy ebben az időszakban talált szakmai segítő
partnert Kálmán Attila személyében, aki maga is jeles
lokálpatriótaként, sokat tett a város értékeinek megőrzése érdekében. Szakmai együttműködésük eredményeként született meg az a kis kötet, amely A Tatai
Népfőiskola (1940-1944) emlékeiből címet viselte.

Megjelent 1987-ben a Komárom Megyei Honismereti
Kiskönyvtár sorozat részeként Tatabányán a József A.
Megyei Könyvtár kiadásában. Az említett kis kötet megjelenése azért is jelentős, mert mintegy előkészítette a
következő évben esedékes Magyary centenáriumot, továbbá Tata és Tőváros egyesítésének 50. évfordulóját.
Kocsis Lászlóné „Drága Pista bácsi” c. írásában így idézi fel a kezdeti időszakot. „Körössy József volt az, aki
fáradhatatlanul járt le Budapestről különböző szakemberek, hivatalos személyek kísérőjeként, hogy a „tatai modellt” ismertesse, és ezen keresztül Magyary tevékenységét az új rendszerrel elfogadtassa, segítse. Végül több
városi intézmény, gazdasági egység összefogásával lefényképeztettük (nem tévedés) a ’Közigazgatás és az
emberek’ c. tanulmánykötetet. Így találkoztam az Önök
közös munkájával először, bevallom, ettől kezdve megszállottként… …érdekelt és foglalkoztatott Magyary
Zoltán és teamjének tatai/vármegyei tevékenysége,
kezdtem élő személyek visszaemlékezéseinek, és a dokumentumoknak a gyűjtését.” Az idézet jól tükrözi, hogy
milyen fontos szerepet töltött be a TBK működése, amire az idei Magyary konferencián is utaltam, amikor Kiss
István születésének 115. évfordulójára emlékeztünk.

(Oklevél átadás a népfőiskola tanfolyam zárásán)
Az egyre fogyatkozó alapító tagok nevében is tisztelettel emlékezem kedves, őszinte emberségére és arra
a jelentős munkára, amellyel hozzájárult az új népfőiskola elindításához, és az első évek sikereihez. Talán
érdemes lenne megfontolni mai elnökségünknek, hogy
adományozzon részére posztumusz tiszteletbeli elnöki címet, sőt magam részéről arra is méltónak tartom,
hogy városi elismerésben részesüljön a jelentős értéket
létrehozó önkéntes és patrióta tevékenységével!
Magam sokszor gondolok rá, nem csak a népfőiskoláért végzett áldozatos munkálkodás miatt, de azért is,
mert az Almási úti temetőben vannak földi maradványai a ravatalozó közelében, ahol el kell haladnom, ha
a családunk sírjait látogatom meg. A helyzet érdekessége még, hogy ettől nem messze találhatók Kálmán
Attila földi maradványai is, ez a helyzet gyakran ad lehetőséget számomra, hogy lerójam mindkettőjük előtt
tiszteletemet.
- KJ -
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Botos Ferenc: A TÖLGY MÍTOSZA
/haibun/*

következtében a skandináv országokban és több euró- ben új vezetője lett (Grov), aki felvirágoztatta!
pai országban is sorra alakultak a népfőiskolák.
1861- Schleswig-Holstein elvesztése – ez Dániában
Grundtvigék tehát nem filozófiát, hanem gyakorlati em- felértékeli a népfőiskolák szerepét! A közeli ASKOV
berformálást hirdettek, nem a tudás fejlesztését tűzték lesz 1865-től a meghatározó intézmény – kibővítik az
ki célul, hanem az együttműködő, jó állampolgári tu- addigi tematikát 1978-ban, 1902/1903-as tanévben már
lajdonságokkal rendelkező emberfők nevelését, vagyis 109 növendéke volt.
a művelődését.
4. A népfőiskolák működésének egyéb tényezői
1887 – az első Hazai Misszió Népfőiskola (keresztényII. A NÉPFŐISKOLA ELTERJEDÉSE
séghez kötődik);
-ELFOGADÁSA DÁNIÁBAN

ősöreg tölgy, te őrt állasz fenyegető klímaváltozás
és terjeszkedő kőbánya szorításában
rostjaidon még diluviális üzenetek futnak az idők
mélyéből
bogarakat és madarakat dajkáló banyafa ágaidon
zöld vértől lüktető lombkorona: egyenlőre megküzd
Káli-juga korunk felgyűlő mocskával...
ősöreg tölgy
terebély lombján suhan
angyalszárny idő
pókfonál köt még
hulló levelet ághoz
végső haladék
---

– egy vesztett háború után – teljesen kiegyensúlyozatlan és zavart volt. N. F. S. GRUNDTVIG PÜSPÖK
(1783-1872) volt az a személy, aki a népfőiskolai módszert próbálta meggyökereztetni, hogy az ország lelki,
gazdasági és társadalmi élete helyreálljon. 1844. november 7-én indította útjára a rödingi népfőiskolát.
A dán népfőiskolai mozgalom elterjedésében igen
nagy szerepe volt Christen Kold (1816-1870) falusi
tanítónak is. Kold így szólt egyik beszédében: „Amit
mi akarunk, az nem több mint arra tanítani őket, ami a
társadalom önálló és érett tagjaiként való viselkedéshez
szükséges.” (New Trend sin Adult Education, Párizs,
1962).

•
•

* A „ haibun „ kifejezést először a XVI. századi japán
költő Basó használta 1690-ben, egy tanítványához írt
levelében A haibun egy prózai leírást és a végén egy
haikut tartalmaz. A leírás különleges pillanatot rögzíthet, egy természeti képet, jelenséget, de lehet kitalált,
vagy álomszerű is. A kísérő haiku közvetlen vagy kifinomult kapcsolatban állhat a prózával, és magába foglalja, vagy arra utal, amit a prózai sorokban rögzítettek.
Manapság inkább az elvárás, hogy a lezáró haiku valamilyen ellenpontot képezzen a prózával. Például egy
prózai megfogalmazás a gyönyörű, téli tópartról, a záró
haikuban megjegyezve, hogy szemlélődés közben metsző szél fújt!’
DÁNIAI NÉPFŐISKOLA KEZDETEI, 1844 (1.)
I. AZ ELSŐ IDŐSZAK JELLEMZŐI
1. Dániáról röviden
• Ma a fejlett Nyugat megbecsült országa – kb.
		
5,5 M lakossal.
• A XIX. sz. jellemzői: háborúk (1801,1814),
		
gazdasági romlás, 1849-től alkotmányos királyság
• Szellemi virágkorának jeles képviselői:
		
Andersen, Kierkegaard…

1. Az első népfőiskola – Rödding (Dán kisebbség!) – 1905 – kereskedő segédek részére indul;
1910 – Munkás Népfőiskola veszi kezdetét.
1844 (Észak-Schlesweig)
Az első világháború kitörésekor 70 – 2010-ben 105
Hogyan született: magánerőből – mindenféle állami tá- (165 a háztartásiakkal és mezőgazdaságiakkal együtt)
népfőiskola működött Dániában.
mogatás nélkül, de állami korlátok nélkül is!
Maga választotta tanerőkkel;
iskolai végzettség megkövetelése nélkül.

A kezdeményezés eredménye: óriási érdeklődés – fiatalok és idősebbek egyaránt bekapcsolódtak a tanulásba! Az ósdi – egyáltalán nem ideális feltételeket biztosító épületben – lelkesen tanulták a dán irodalom,
történelem, földrajz, természetrajz ismereteit.
2. Kold első kísérlete, és további működése
Ryslinge – 1851 (nehezen indult, érdektelenség, feladta);

(A röddingi népfőiskola mai épülete)
Keresztesi József
Lakiteleken jártunk
a „Közösségépítő Kultúránk”
programsorozat jegyében

Kold is tanít – de nem könyvből szeretne tanítani, hanem mesével-történetekkel – élő szóval!!! Szerinte legfontosabb Isten igéje és utána Dánia…
Az 1814-es iskolatörvényt nem tartja alkalmasnak –
viszont azt mondja: „a szabad iskola kell népünknek,
még ha úgy is kell bevezetni, amint a fába éket verünk”
Jelentős hatása volt szemléletére Grundtvignak! Ő rakta le a népfőiskola alapjait…

3. Grudtvigról röviden: lelkész családba születik,
teológiát végez 20 évesen, tanít, majd átveszi apja lel2. A népfőiskolák indulását a történészek a XIX. készi helyét, 1808-ban jelenik meg a Skandináv mitoszázad végére teszik és Dániából eredeztetik. Ebben lógiáról szóló könyve, 1000 himnuszt ír.
az időben ugyanis a dán gazdasági és társadalmi élet Munkájával igen nagy eredményeket ért el, amelynek

„A „Közösségépítő Kultúránk” eseménysorozat Lakiteleken 2021. június 9-től július 13-áig, Kápolnásnyéken 2021. június 28. és július 9. között valósul meg.
A 35 napos sorozat élményeiben naponta 420-450 fő,
összesen közel húszezer – a közösségépítő munka iránt
elkötelezett – szakember és érdeklődő osztozhat. A szeDalby – 1853 (itt más sikeresen működött, sőt nyári mélyes részvételre épülő komplex közösségi program
időszakban lányokat is tanítottak – ezt a példát másutt varázsát szervezett utazás, a kulturális helyszínek megis követték;
ismerése, egy-egy előadó-művészeti produkció megDalum – 1862-től haláláig vezetett.
tekintése, valamint a jó hangulatú közös ebéd teremti
meg.
3. Grudtvig népfőiskolái
Marylist – 1856 (ennek vezetése nem volt alkalmas, A programsorozat célja többek között, hogy a résztezért az első években csökkent az érdeklődés, 1859- vevők megismerjék a közművelődés kultúraközvetítő,
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közösségépítő szerepét; a Nemzeti Művelődési Intézet,
a Népfőiskola Alapítvány és a Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola tevékenységét és központját; továbbá
megtapasztalják az előadó-művészeti tevékenységek
kulturális, közösségmegtartó erejét” – szólt a meghívóhoz mellékelt programleírás Népfőiskolánk 2021.07.1jére szervezett közös élményszerző lakiteleki kirándulásáról.

időkapszulával és a magyar művelődéstörténet egy-egy
emlékével. Nos, ez az alapkő vastag üveg mögött mindenki által megtekinthető.

Az épület aulájában 16 vitrinben kézzel készült kódexek
láthatóak: országszerte működő egyesületek címtárai
ezek, a reformkortól 1945-ig tartó korszakot átfogva. A
hatalmas, tágas aula körül előadótermek, ajándékbolt,
könyvtár, valamint az emeleten a lengőfalakkal határolt
Irány Lakitelek!
díszterem található. Itt, az emelet szabadtéri részén fedett terasz ad lehetőséget a kellemes elhúzódásra vagy
Egy kisebb busznyi vidám, kíváncsi érdeklődő utazott beszélgetésre. Itt áll az Emlékezet Tornya is, benne a
nemrégiben Lakitelekre, a Homokhátság és a Tisza árt- Magyarság Harangjával. Az „Elődök tisztelete” renerének találkozásához, hogy megtekintse a kulturális dezvény egyik legfontosabb helyszíne ez: minden héhelyszíneket, a különleges funkciójú, kiemelt korok- ten egy-egy település küldöttsége érkezik a területre, s
hoz és személyekhez kötődő épületeket és tereket, az harangszóval emlékeznek és tisztelegnek az adott teleúj székházat. Legelőször is egy színdarabot tekintet- pülés civiljei és azok tevékenysége előtt.
tünk meg a Magyarkanizsai Udvari Kamaraszínház játékával, „Tizennyolc” címmel, mely az I. világháború Látnivalók mindenütt
utolsó hónapjainak magyarországi politikai eseményeit
helyezte el térben és időben, többnyire fiatal színészek Szent István-kápolna, a népfőiskola ökomenikus káközreműködésével.
polnája Árpád-kori mintára készült. Egyházi szertartások, megemlékezések, ünnepségek, sőt esküvők és
Csudaságok:frízek, homlokzathímzések,
keresztelők kapnak itt helyet. A kápolna előtti téren
látható alapkő
alakították ki a keresztény panteont. 2002 óta folyamatosan emelnek itt szobrot nemzetünk 20. századi nagyA Hungarikum Liget épületegyüttese talán legimpo- jaira emlékezve (Illyés Gyula, Kodály Zoltán, Németh
zánsabb tagja mindjárt a látogatót fogadó székház (ter- László, Szent-Györgyi Albert, Sinkovits Imre – hogy
vezője: Szabó János építész). A közel négyezer négy- csak néhány nagy nevet emeljünk ki a sok körül). Nem
zetméternyi, klasszikus formavilágú épület külsejében messze innen épült a 200 személyes konferenciatermet
is hordozza a magyar kulturális örökségből vett szim- is befogadó Kölcsey ház, a 12 ezres kötetet számláló
bólumokat. Különleges, rétegezett, színezett techni- könyvtár, a hozzá tartozó olvasóterem s a hatalmas
kával készült a homlokzaton végigvonuló barna-fehér előadóterem (Széchenyi ház). S a teljesség igénye nélfríz, melyet Makoldi Sándor festőművész álmodott kül álljon itt még egy felsorolás a fellelhető épületekmeg. Egyfelől a magyar nép eredettörténete, másrészt a ből: „Magyarok égen és földön” interaktív létesítmény
kereszténység kultúrtörténetét alapvetően meghatározó planetáriummal, Hungarikumok Csarnokával, „Géniubibliai tanítások szimbólumai, képi megjelenítései lát- szok” nevű kiállítótérrel; vezéri kőjurta; Kárpátia renhatóak.
dezvényház; a fa cölöpökkel határolt Nagy-Magyarország térképe mint Tájoló; footgolf pálya; Zenepavilon;
Egyedülálló látványnak számított az ún. homlokzat- szabadtéri színpad. Található még a területen borkatedhímzés mintavilága is, melynek alapja az „írásosnak” rális, gyógyvizes termálfürdő, lovas akadálypálya és
nevezett textilhímzés formavilágát valósította meg va- lovarda, kemping, tanuszoda, wellness részleg, hotel,
kolatba „hímezve” – Grátz Antal építész tervei alapján. fogadó és vendéglő is.
Különleges plasztikus megjelenítést kapott például a
mag mint az Élet és a Fény találkozásából induló fej- MZNT- Kárpát-medencei népfőiskolai hálózat
lődés mint motívum, s ennek útja egészen az Életfa kiteljesedéséig.
A Kárpát-medencei népfőiskolai hálózathoz való 2016.
évi csatlakozásunkkal mi is egyértelműen letettük vokMint minden köz(össéget szolgáló) épületnek, a szék- sunkat a hagyományok, helyi értékek őrzése, ápolása
háznak is készült alapköve, benne az utókornak szánt és gyarapítása mellett, ezzel is hozzájárulva kulturális
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missziónk teljesítéséhez. Nos, ez a szövetség a közeljövőben újrafogalmazódik a Kárpát-medencei modell
kialakításával, az itt működő népfőiskolai intézmények
megerősítésével és kötelékeik szorosabbá vonásával –
a Lakitelek Népfőiskola védőszárnya alatt.

(Tatai csoportunk az NMI új székháza előtt)
- NSZB MAGYARY KONFERENCIA – 2021.
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2021. június 10-én ünnepségünk 10 órakor vette kezdetét, amikor is Dr. Kancz Csaba kormánymegbízott,
Popovics György megyei közgyűlési elnök, és Michl
József polgármester köszöntő szavaival megnyitotta a
konferenciát.
Az ünnepi beszédeket követően elsőként Népfőiskolánk elnöke, Borsó Tibor tartotta meg előadását
„Az MZNT tevékenysége a pandémia árnyékában”
címmel. Az elnök felvázolta a népfőiskola misszióját, feladatainak leglényegesebb pontjait, partnerségi
kapcsolatait, és kiemelte a tavalyi évben elindított új
projekteket. A MaTata Túra nevű, korábban is népszerűségnek örvendő városi matematika verseny és tábor
újra gazdagítja majd városunk nagyszabású eseményeinek sorát, valamint a „Környezettudatos Tata” című
szemléletformáló előadás-sorozat is kezdetét veszi
hamarosan az MZNT szervezésében. Nemzetközi projekt is megvalósul tavaly óta a népfőiskolán, Erasmus+
programként, „Innovatív jó gyakorlatok cseréje a szépkorúak digitális készségeinek fejlesztéséért” címmel.
Az intézmény jövőjével kapcsolatos tervekről pedig
az előadótól megtudtuk: „a népfőiskola stratégiai célja, hogy a XXI. század kihívásaihoz rugalmasan alkalmazkodó, a Kárpát-medence egyik – iskolarendszeren
kívüli – tematikus felnőttképzését, továbbképzését és a
magyar nemzeti identitást erősítő nevelési programját
megvalósító intézményeként működjön.”

2020-ban sajnos nem állt módunkban méltóképpen
megemlékezni névadónk, Magyary Zoltán születésének évfordulójáról, a járványhelyzet miatt nem szer- Batthyány-Schmidt Margit, a Magyar Női Unió
vezhettük meg munkásságát és szellemi nagyságát Egyesület elnöke videóüzenetben küldte el gondolataméltató konferenciánkat.
it a résztvevőknek („A magyar történelem női karaktereinek örök értékei”). Bemutatta a nagy történelmi
család jeles női alakjait, azok közéleti feladatait, példaértékű hazafiságát. Kiemelt rajtuk kívül több, a történelmünkben és tudományos, kulturális életünkben
kiemelkedőt alkotott nőalakokat is, köztük Magyary
Zoltánné Dr. Techert Margitot. Érdekes színfoltja volt
előadásának, amikor elmondta, családjukban generációról generációra hagyományozódik a történelmi
örökség ápolásának feladata. A Gróf Batthyány Lajos
és a Gróf Zichy Antónia díjak odaítélésével a család
„társadalmi szerepet kíván vállalni oly módon, hogy
kompetenciájukkal, kapcsolatrendszerükkel nemcsak a
Idén, ha nem is a hagyományos keretek közt, de online családjuk felé, hanem a magyar társadalom jobbá tétele
térben létrejöhetett a Magyary konferencia, mégpedig irányába is áldozni kívánnak.”
igazán jeles és kiemelkedő előadói névsorral. Programunkkal egyben kapcsolódtunk egyik korábbi projek- Romanek Etelka, a KEM Közgyűlés alelnöke
tünkhöz is, mely a nemek közti esélyteremtő stratégiák „Keresztény értékek, Mária tisztelet hagyománya
napjainkban” címmel elmondott prezentációjában
fejlesztéséről szólt.
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hangsúlyozta: az egymás iránti tisztelet, az egymás
megbecsülése, a keresztény értékek követése legyen és
maradjon mindig is világunk vezérelve, még ha bizonyos esetekben, korokban ez nem így történt. Hiszen
„amilyen mértékben az erkölcsi és lelki értékek háttérbe szorulnak, úgy van szüksége az égi anya, Mária
nyújtotta erőre, szeretetforrásra”.
Szintén igen aktuális helyzetelemzést kaptunk Lelkes
Gábortól (Danube EuroConsulting s.r.o. ügyvezetője) előadásában („Hogyan érintette a nőket a koronavírus világjárvány a világban, Magyarországon és
Szlovákiában”). Nem is gondolnánk, hogy a nők jóval nagyobb számban végezték otthonról munkájukat,
mint a férfiak, ellátva emellett családjukat, gyermekek
és idősek gondozását, a háztartási teendőket. Össztársadalmi jelenség ez, minden nőt érintett szerte a világon.
Segítséget jelenthetett az internet, az online hozzáférés,
ugyanakkor a bezárt iskolák miatt otthon maradt gyermekek online oktatásában is a nők, az édesanyák vettek
segítőként részt túlnyomó részben. Konklúzióként az
előadó hozzátette: „a jelenség és a válságkezelés hos�szú távú társadalmi hatásait is érdemes számba venni,
hiszen pl. egy teljes generáció éli meg mindennapos
tapasztalatként, hogy ha megoldandó helyzet van, akkor a nők húzzák a rövidebbet és ez mindenki számára
természetes (a nők sem lázadnak).“

zett tevékenységeiket, közösségformáló eseményeiket.
S arról, hogy mit is jelent szakkollégistának lenni, így
vallott maga az előadó: „a Magyary több, mint az élet
része. Ez az élet!”
Végül, de nem utolsó sorban Keresztesi Jószefet hallottuk, az MZNT örökös tiszteletbeli elnökét, aki Dr.
Kiss Istvánnak, Magyary Zoltán munka- és szellemi
társának állított emléket („115 éve született Kiss István
társadalomkutató”). Fölvillant előttünk a nagy szellemi előd, az MZNT egyik alapítója életének legfőbb
állomásai, szakmai, tudományos kutató munkájának
máig jelentősen ható eredményei, Magyary Zoltánhoz
fűződő munkatársi kapcsolata, együttműködésükből
származó munkák, kötetek. A közigazgatás és az emberek (1939) című tanulmányával kapcsolatos feladatok mellett meghatározó szerepe volt az ún. Szociális
Vármegye rendszerének kidolgozásában és megvalósításában, valamint a Tatai Népfőiskola 1940. évi elindításában és működésében. A Tatai Járás tudományos
igényű kutatója feladatáról ő maga így ír (nem csekély
tatai elköteleződésnek is hangot adva): „A munka első
lépéseként Magyary Zoltán a rám váró feladat felvázolása közben egy kis helyi levegőszippantásra – egy
előzetes terepszemlén – végig vitt a térségben. Ekkor
voltam először Tatán, és mindjárt a szívemhez nőtt csobogó patakjain kelepelő malmaival, a várral, az Angolkertben még ott csillogó forrásokkal, a Csekével és az
Öreg-tóval.”

Kovács Blanka, a Világpolgár Egyesület kommunikációs alelnöke „A nők és a tudomány kérdésköre
Techert Margit életművében“ címmel vázolta föl az A konferencia jövőre, ugyanekkor újra kezdetét veszi
MZNT szellemi elődje feleségének pályafutását, sajná- majd a szellemi örökség őrzése jegyében, de reményelatosan rövid életét. Tudományos munkásságában a ké- ink szerint már személyes jelenléttel, részvétellel.
sői antik filozófiatörténettel, a hellén újplatonizmussal
foglalkozott. Lefordította Plotinosz munkáit, és megalkotta fő művét ”A hellén új platonizmus története” címmel (1934). Magyary Zoltánné Techert Margit életében
„egy nagyívű tudományos pályáját szakította félbe a
háború, és a megszálló orosz csapatok elől a férjével
együtt önként választott halál. Szakmai és közéleti tevékenysége egyaránt fontos és emlékezésre méltó nyomot hagyott maga után, amelyet méltán őriz az utókor.”
A népfőiskola évek óta szoros szakmai kapcsolatban áll
az NKE ÁNTK Magyary Zoltán Szakkollégiumával. Kiss Adrienn, a szakkollégium elnöke előadásában erről az intézményről beszélt („Magyary: járvány
előtt – járvány után”). Megismerhettük a szakkollégium belső képzési rendszerét, szakmai mentorprogramját, a társadalmi felelősségvállalásuk égisze alatt vég-

(Az online konferencia pillanatképe)
- NSZB –
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kozásunkra. Társaságunk örömmel élt a lehetőséggel, mely alapján két kolléganőnk, Hadarics Erika
A járvány hullámzását követve vonultunk személyes, és Molnár Mónika középfokú, Izing László pedig
elektronikus, majd ismét személyes térben mi is (re- felsőfokú közművelődési asszisztens tanúsítványt
szerezhet az NMI által szervezett Közművelődési
mélve, hogy többször nem kell irányt változtatni).
Tagságunk a karantén alatt változó intenzitással tartot- Foglalkoztatási és Képzési Program keretében.
ta egymással a kapcsolatot. Például havi naptár emlékeztetett az aktuális földrajzi-néprajzi aktualitásokra, A képzés lényege
történelmi-kulturális évfordulókra. Átgondoltuk ennek A muzeális intézményeikről, a nyilvános könyvtári
alapján elhelyezkedésünket ebben a „bolygórendszer- ellátásról és a közművelődésről szóló törvény és rendelete módosulásával létrejött az a kötelezvény, mely
ben” is.
szerint minden községben foglalkoztatni kell egy legaMint „Cselekvő kisközösség” számításba vették a klu- lább középfokú közművelődési szakképzettségű szakbot az EFOP 1.3.5. projekt tevékenyégéhez kapcsoló- embert, aki a település közösségi színterét működteti.
Ezen igényre reagálva indult megyénkben is képzés,
dóan.
mely során 56 településről 86 fő szerzi meg a szakképeNéhány tagunk komoly megpróbáltatásokat élt át a jár- sítését 2020 decembere óta. Az MZNT az NMI kiemelt
vány által. Szerencsére meggyógyultak, és első talál- partneri együttműködése alapján delegálhatott munkakozásunk alkalmával kerti partyra hívták tagtársaikat, társakat a képzésbe. Mint ahogyan a legtöbb személyes
megismétlendő a tavalyi kellemes emlékű összejöve- részvételt megkívánó esemény, ez a program is az ontelt. Megbeszéljük a következő klubalkalmak témáit, line térbe kényszerült. Az internet segítségével azonban
melyeket részben már többször elhalasztottunk, rész- gördülékenyen haladnak előre a megszabott tananyag
ben el is vesztették aktualitásukat. De hát olyan sok- szerint a hallgatók elméleti és gyakorlati órákon, műszínű az élet, inkább a választás nehéz, megtalálni helymunkák, kutatási feladatok vagy éppen pódiumbeazokat a kérdéseket, jelenségeket, amelyek mindenkit szélgetések alkalmával.
hasonlóképpen érdekelnek!
Tantárgyak, témakörök, ismeretek - modulrendLegyen a körforgásos gazdálkodás, vagy a zsánerszob- szerben
rok, vagy a könnyűműfaj mai helyzete, vagy bármi
más? Amatőr fotós tagtársunk „kiselőadására” min- A leendő közművelődési asszisztensek szerteágazó és
több szintű, az alapfogalmaktól a gyakorlati megvalódenesetre komolyan számítunk.
sítás lehetőségein át a legkorszerűbb szervezési módEgy hónapnyi nyári szünetet követően ősszel komoly szerekig és eszközökig terjedő széles skálán kapják
lendület veszünk. Ehhez várunk csatlakozni szándéko- meg a szakmájukhoz és munkájukhoz szükséges szakzókat, és alkalmi vagy állandó részvételre további tag- tudást, modulokra bontva. Ízelítőül néhány tanulmányi
témakör címe: az érték fogalma, a nemzeti kultúra, a
társakat.
magyar népi hagyományok, UNESCO örökségek, diFejér Mária gitális kompetencia-fejlesztés, társadalomismeret,
szervezeti típusok és kialakulásuk, az önkéntesség és
annak törvényi szabályozása, protokoll és képzésszervezési ismeretek, forrásteremtési módszerek és markeÖsszefoglaló a Közművelődési Foglalkoztatási és
ting-kommunikációs eszközök.
Képzési Program félidős eredményeiről
Népfőiskola Klub újra-újra indulva!!!

A Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság és a Nemzeti Művelődési Intézet korábban már több programpontban és témakörben megerősítette szakmai,
kulturális és közösségépítő kapcsolatait – gondoljunk csak a nyári szabadegyetemre, a klímastratégiai előadás-sorozatra vagy a Kárpát-medencei
népfőiskolai hálózathoz alapító tagként való csatla-

A képzés 2021 őszén zárul. A végzett szakemberek,
szakmai ismeretekkel a birtokukban várhatóan megkezdik közösségszervező munkájukat a településeken:
reméljük, munkájuk nyomán egyre több szabadidős
szakkör, közösségi kör és klub, amatőr művészeti csoport kap szárnyra a közösségi élet fejlesztése kapcsán.
Végezetül pedig álljon itt három kollégánk összefogla-
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lója az eddigi félév benyomásairól, tanulási élményeiről:

DR. TÓTH JÓZSEF HALÁLÁRA
(1920-2021)

Hadarics Erika, MZNT
Az elmúlt időszak bebizonyította, hogy nagyobb szükség
van ránk, közművelődésben dolgozókra, mint korábban volt. Kihívás volt számunkra, hogy elérjük az otthonaikba zárkózott, folytatásra váró embereket. Ebben
nagy segítséget nyújtott a képzésben elsajátított tudás,
hogy áthidaljam a felmerülő problémákat és folytassam
munkámat. Emellett nagyon értékesek az újonnan megismert kollégák és a velük kialakított kapcsolati tőke.
Bízom benne, hogy mihamarabb új, sikeres projektekben dolgozhatunk együtt.
Molnár Mónika, MZNT
A képzés során olyan tudást szerezhettünk, ami által
szuper szervezőkké válhatunk. A csoportban színes
személyiségekkel találkozhattam, akikkel a közös gondolkodás során tapasztalatokat cseréltünk és összekovácsolódtunk. Ennek köszönhetően készséges segítségükre is számíthattam egy pályázati program kapcsán,
melyet mókásan bonyolítottunk le. A vírus-helyzet miatt
sok esemény online került megrendezésre, de bízom
benne, hogy a jövőben már az élő szervezéseké lesz a
terep.

(A képen Tóth József és felesége)
Talán az utolsó volt azok közül, akik még hallgathatták Magyary professzor előadását az egyetemen. Életét Tatán élte le, mégis csak viszonylag későn derült ki
számukra is, hogy a Magyary nevét viselő népfőiskolánknak ilyen közeli „tanúja” is van névadónkkal kapcsolatban. Ennek most már közel 10 éve, hogy sikerült
kapcsolatot teremteni Tóth Józseffel, akit a népfőiskola
ezt követően tiszteletbeli taggá fogadott 2012-ben.
Ezt követően, amíg egészsége engedte, részt a jelentősebb rendezvényeinken, főleg a Magyary konferenciákon.
Tisztelettel búcsúzunk tőle elnökségünk nevében!
Kicsit részletesebben olvashatnak életéről a továbbiakban a 2012. évi Hírmondónkban megjelent Varga Zsuzsa írásából:

Izing László, MZNT
Már képzés elején nyilvánvalóvá vált, hogy a kapott tudás és a bemutatott gyakorlat nagy hasznunkra lesz. A
tanultakat a mindennapi munkában szinte folyamatosan alkalmazni lehet. A munkamódszernek megfelelően
a csoportunk tagjai gyakran beszámolnak saját környezetükről, gondjaikról, örömeikről, széles bepillantást
engednek a hazai közművelődési viszonyokba. Sok-sok LÁTOGATÓBAN A MAGYARY-TANÍTVÁNYNÁL
tapasztalatot gyűjhetünk ezáltal. A feladatokat igyekeztünk valós adatokra támaszkodva megoldani, reméljük, A 93. évében járó dr.Tóth Józsefhez csengettünk be
hogy az eredmények ezáltal jól hasznosulnak intézmé- egy meleg augusztusi napon. Ő az utolsó képviselője
a Magyary-iskolának.Az udvaron lévő árnyas lugasban
nyünk számára is.
tettünk fel neki néhány kérdést.
- Mikor került „kapcsolatba” Magyary Zoltánnal?
A képzés féléves mérlegéről szóló NMI kiadvány a 1941-ben Közigazgatási- és pénzügyi jogot tanított a
www.nmi.hu oldalon olvasható, egyéb hasznos infor- Pázmányon, ahol én akkoriban Budapesten jogásznak
készültem.
mációk mellett.
- Hogyan emlékszik rá?
- NSZB - Az előadásokon tömött sorokban ültek a hallgatók. Kemény ember volt, érdekfeszítő előadásokat tartott. Szigorú, de igazságos volt a vizsgákon is. Jó eredménnyel
zártam tanulmányaimat.
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- Hova került a diploma megszerzése után?
Sajnos, a háború közbeszólt. Behívtak katonának, ahol
elvégeztem a tiszti iskolát is. Németországba, Nürnbergbe kerültem, ahol az amerikaiak fogságába estem.
1946 januárjában tértem haza.
- Hogyan alakult a sorsa ezek után?
Sajnos, a jogi diplomámat soha nem tudtam használni.
Megnősültem – 66 éve élnek együtt kedves feleségével
(V. Zs.) –, Tatára kerültem és földműveléssel, fuvarozással foglalkoztam egész éltemben. Ennek ellenére
kedves tanárom emlékét a mai napig megőriztem, és
sírját rendszeresen gondozom.
- Hogyan telnek a napjai most?
Sokat olvasok. Érdekel a filozófia, a vallás. (Jáky Szaniszló: Világ és vallás és Elizabeth Lukas osztrák klinikai szakpszichológus Beteljesülés és értelemkérdés
idős korban című könyveket láttuk az asztalon – V.Zs.).
A most is elegáns idős úrhoz végül betoppant az unokája, akit örömmel ismertem fel, mint régi tanítványom
anyukáját. A többgenerációs család nem hagyja magára az idős házaspárt, hiszen együtt laknak szeretetben,
megbecsülésben. Jó érzés volt találkozni velük!
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telefonos beszélgetések, havi beszámolások sora és
rengeteg e-mail és e-mail és e-mail... Érdekes, különleges élményként éltük meg azt, hogy visszük előre a
projektet a vállalásainknak megfelelően, ugyanakkor a
„só és bors”, ami az igazi ízért felelős, kimarad a pandémia miatt. Hogyan lehet jó gyakorlatokat egyeztetni,
kivesézni, minden részletét szépen kirakosgatni majd
újra összeállítani úgy, hogy nem üljük körbe az asztalt,
nem nézünk egymás szemébe, nem látjuk a reakciókat,
nem kapunk azonnali visszajelzést egymás tekintetéből, testtartásából- a metakommunikáció eszközeiből?
Hát így! Az időt nem vesztegetve, nem várva a világ
nyitására elindulunk az úton, és azokkal a lehetőségekkel élünk, amelyek megadatnak. Kidolgozzuk a jó
gyakorlatok sablonját, majd szépen elkezdjük azokat
tartalommal feltölteni, már amennyire az online világban erre képesek vagyunk. Aztán, amint visszaállunk a
megszokott üzemmódba, újra elővesszük a már körvonalazott gondolatmenetünket, és gondolatainkat szabadon engedve, végre körbeülve az asztalt együtt alkotjuk
meg a végleges jó gyakorlatot. Hm... jut eszembe... igazából ez a taktika is egy jó gyakorlat, vagy nem?:)

Lejegyezte:
Varga Zsuzsanna
„Egy év mérlegen” - 2021.08.11., Tata
A 2020-1-HU01-KA204-078753 kódjelű, az Innovatív
jó gyakorlatok cseréje a szépkorúak digitális készségeinek fejlesztéséhez című, 2020-2023-ig tartó nemzetközi projektünk elérkezett első mérföldkövéhez, az első
projektéve zárásához. Ez alkalomból Tatán találkoztunk a Partnereinkkel, hogy értékeljük az eltelt egy év
eseményeit, eredményeit.
Egy projekt előrehaladását többnyire indikátorok bemutatásával tehetjük szemléletessé. A mi projektünkben most saját magunk alkotta és elért számadatokkal
is büszkélkedhetünk azon túl, hogy a hivatalos indikátorunkból, a 16 jó gyakorlatból már 4 elkészült. Tehát,
eltelt egy éves közös munkánk ütős számai: 250 elküldött e-mail, 30 képernyőkép a 9 online eseményről, 58
disszeminációs megjelenés 23 különböző (!) felületen,
és összesen 187 eltöltött munkaóra az online és a nyár
elejétől már megtartott személyes találkozókon.
Visszatekintve az eltelt egy kerek esztendőre, sorban
villannak föl a képek, emlékek: nyitókonferencia a világhálón, a személyes jó gyakorlat találkozók helyett
egyelőre online előkészítő egyeztetések, skype-os és

(Fotónkon a résztvevők láthatók (balról jobbra): Póczik
Ernő (MZNT), Szilassi Andrea informatikus könyvtáros, a NetNagyi Klub alapítója, Búzás Hedvig (CNESA Oktatási és Művelődési Intézet, Magyarkanizsa,
SRB), Bozsaky Barbara és Mészáros Attila (Marthos o.z., Martos, SK), Dr. Nagyháziné Szabó Bernadette (MZNT), Borsó Tibor (MZNT), Hubik Mónika
(MZNT), Balla Mária (Humán Reform Egyesület/HUREF, Székelyudvarhely, RO), Izing László (MZNT),
Balla Zoltán Humán Reform Egyesület/HUREF, Székelyudvarhely, RO).
Dr. Nagyháziné Szabó Bernadette
projektmenedzser
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A MAGYARY ZOLTÁN NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG 2021. ELSŐ FÉLÉVI PROGRAMJAI
PROGRAM:

KEZDÉS:

HELYSZÍN:

2021.09.10

DÁTUM:
Péntek

BorEcset - Kreatív alkotóműhely Foglalkozásvezető: Hubik Mónika

10:00

Piar. Rendh. 10-es terem (Tanoda t. 5/A)

2021.09.17

Péntek

BorEcset - Kreatív alkotóműhely Foglalkozásvezető: Hubik Mónika

10:00

Piar. Rendh. 10-es terem (Tanoda t. 5/A)

2021.09.20

Hétfő

Történelem sorozat: Őstelep Vértesszőlős Látóút
Előadó: Kisné Cseh Júlianna régész, Tatabányai Múzeum

10:00

9:30 óra Művelődési Ház, Tata
10:00 Magyar Nemzeti Múzeum
Vértesszőlősi kiállítóhely

2021.09.24

Péntek

BorEcset - Kreatív alkotóműhely Foglalkozásvezető: Hubik Mónika

10:00

Piar. Rendh. 10-es terem (Tanoda t. 5/A)

2021.09.27

Hétfő

Történelem előadás és Évnyitó: Tata Vak Bottyán 1. dunántúli hadjárata idején
Előadó: Bagi Zoltán Péter főlevéltáros, Győri Megyi Jogú Város Levéltára

17:00

Piar. Rendh. 5-ös terem (Tanoda t. 5/A)

2021.09.30

Csütörtök

Irodalom/művészet előadás: 100 éve született Pilinszky János író, költő, esszéíró
Előadó: Dr. Kelecsényi László nyugalmazott középiskolai tanár,
Budapesti Fazekas Mihály Ált. Isk és Gimnázium

17:00

Piar. Rendh. 5-ös terem (Tanoda t. 5/A)

2021.10.01

Péntek

BorEcset - Kreatív alkotóműhely Foglalkozásvezető: Hubik Mónika

10:00

Piar. Rendh. 10-es terem (Tanoda t. 5/A)

2021.10.04

Hétfő

Történelem sorozat: "Várséták" Látóút
Előadó: Dr. Schmidtmayer Richárd igazgató, Kuny Domokos Múzeum

15:00

Kuny Domokos Múzeum Tata

2021.10.05

Kedd

Egészségügyi előadás: Hipertónia
Előadó: dr. Vicsai Kinga Emő belgyógyász szakorvos, háziorvos

17:00

Piar. Rendh. 5-ös terem (Tanoda t. 5/A)

2021.10.08

Péntek

BorEcset - Kreatív alkotóműhely Foglalkozásvezető: Hubik Mónika

10:00

Piar. Rendh. 10-es terem (Tanoda t. 5/A)

2021.10.11

Hétfő

Történelem sorozat: A németek betelepítése az Eszterházy bírtokba
Előadó: Dr. Schmidtmayer Richárd igazgató, Kuny Domokos Múzeum

17:00

Piar. Rendh. 5-ös terem (Tanoda t. 5/A)

2021.10.14

Csütörtök

Irodalom/művészet előadás: 80 éve hunyt el Babits Mihály író, költő műfordító
Előadó: Molnárné Vámos Katalin középiskolai tanár

17:00

Piar. Rendh. 5-ös terem (Tanoda t. 5/A)

2021.10.15

Péntek

BorEcset - Kreatív alkotóműhely Foglalkozásvezető: Hubik Mónika

10:00

Piar. Rendh. 10-es terem (Tanoda t. 5/A)

2021.10.19

Kedd

Egészségügyi előadás: A kardiológiai rehabilitáció pszichológiai kérdései, megközelítése
Előadó: Forgó Pál klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus

17:00

Piar. Rendh. 5-ös terem (Tanoda t. 5/A)

2021.10.25

Hétfő

Történelem előadás: A barokk Tata (városszerkezet. városkép)
Előadó: Kövesdi Mónika művészettörténész

17:00

Piar. Rendh. 5-ös terem (Tanoda t. 5/A)

2021.10.28

Csütörtök

Irodalom/művészet előadás: A barokk zene Előadó: Dezső Marianna zongoraművész, Tata

17:00

Piar. Rendh. 5-ös terem (Tanoda t. 5/A)

2021.11.03

Szerda

Egészségügyi előadás: Szívritmuszavarok Előadó: Dr. Gödölle Zoltán főorvos, kardiológus

17:00

Piar. Rendh. 5-ös terem (Tanoda t. 5/A)

2021.11.05

Péntek

BorEcset - Kreatív alkotóműhely Foglalkozásvezető: Hubik Mónika

10:00

Piar. Rendh. 10-es terem (Tanoda t. 5/A)

2021.11.08

Hétfő

Történelem előadás: A Solymosy-Gyürky család története
Előadó: Számadó Emese régész, múzeumigzgató, Klapka múzeum Komárom

17:00

Piar. Rendh. 5-ös terem (Tanoda t. 5/A)

2021.11.11

Csütörtök

Irodalom/művészet előadás: 30 éve hunyt el Nemes Nagy Ágnes költő, műfordító, esszéíró
Előadó: Vogelné Takács Gabriella középiskolai tanár

17:00

Piar. Rendh. 5-ös terem (Tanoda t. 5/A)

2021.11.12

Péntek

BorEcset - Kreatív alkotóműhely Foglalkozásvezető: Hubik Mónika

10:00

Piar. Rendh. 10-es terem (Tanoda t. 5/A)

2021.11.16

Kedd

Egészségügyi előadás: A lelki egyensúly elérése és megtartása pszichológiai megközelítésből
Előadó: Dr. Rónáné Falus Júlia pszichológus, Tatabánya

17:00

Piar. Rendh. 5-ös terem (Tanoda t. 5/A)

2021.11.19

Péntek

BorEcset - Kreatív alkotóműhely Foglalkozásvezető: Hubik Mónika

10:00

Piar. Rendh. 10-es terem (Tanoda t. 5/A)

2021.11.22

Hétfő

Történelem előadás: A tatai Eszterházy-birtok gazdasági felépítése
Előadó: Stegmayer Máté történész, Kuny Domokos Múzeum

17:00

Piar. Rendh. 5-ös terem (Tanoda t. 5/A)

2021.11.25

Csütörtök

Irodalom/művészet előadás: 150 éve hunyt el Eötvös József jogász, író
Előadó: Csúzyné Harasztosi Júlianna középiskolai tanár

17:00

Piar. Rendh. 5-ös terem (Tanoda t. 5/A)

2021.11.30

Kedd

Egészségügyi előadás: Anyagcsere (metabolizmus) Előadó: Dr. Pálfy János családorvos, Tata

17:00

Piar. Rendh. 5-ös terem (Tanoda t. 5/A)

2021.12.03

Péntek

BorEcset - Kreatív alkotóműhely Foglalkozásvezető: Hubik Mónika

10:00

Piar. Rendh. 10-es terem (Tanoda t. 5/A)

2021.12.09

Csütörtök

Irodalom/művészet előadás: Németh László életművének fogadtatása 1925-2020 könyvbemutató NMA kiadó Előadó: Dr. Monostori Imre nyugalmazott könyvtárigazgató

17:00

Piar. Rendh. 5-ös terem (Tanoda t. 5/A)

2021.12.10

Péntek

BorEcset - Kreatív alkotóműhely Foglalkozásvezető: Hubik Mónika

10:00

Piar. Rendh. 10-es terem (Tanoda t. 5/A)

Hétfő

Történelem előadás: Malmok az Eszterházy-birtokon
Előadó: Stegmayer Máté történész, Kuny Domokos Múzeum

17:00

Piar. Rendh. 5-ös terem (Tanoda t. 5/A)

2021.12.14

Kedd

Egészségügyi előadás: A pandémia helyzete Előadó: Dr. Horváth Róbert háziorvos, Tata

17:00

Piar. Rendh. 5-ös terem (Tanoda t. 5/A)

2021.12.17

Péntek

BorEcset - Kreatív alkotóműhely Foglalkozásvezető: Hubik Mónika

10:00

Piar. Rendh. 10-es terem (Tanoda t. 5/A)

2021.12.13

Cím: 2890 Tata, Tanoda tér 5/a.
Felelős kiadó: Borsó Tibor
Felelős szerkesztő:
Dr. Nagyháziné Szabó Bernadette

Lapzárta: 2021. szeptember 10.

