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Tata Város Önkormányzata és a Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság között kötött közművelődési 
megállapodásban vállalt feladatok 2021. évi végrehajtásáról a Társaságunk az alábbi beszámolót 
kívánja benyújtani szíves elbírálásra. 
A közművelődési megállapodásban foglaltaknak megfelelően Társaságunk az alábbi 
alapszolgáltatásoknak tett eleget: 
 

a) Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 
b) Az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása 
c) Tehetséggondozás és- fejlesztés feltételeinek biztosítása 
d) Kulturális alapú gazdaságfejlesztés 

 
a) Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 

- Környezettudatos Tata – előadássorozat  
A hat részes előadássorozat tematikája és az előadások anyagai október végéig 
kidolgozásra kerültek. Az első előadás december elején, a karácsonyi ünnepkörhöz 
kapcsolódóan lesz megtartva, majd havonta egy-egy alkalommal kerül sor a további 
előadásokra. 

- Környezettudatos Tata – workshop 
Az előadásokhoz kapcsolódó workshopok október végéig megtervezésre kerültek. Az 
első alkalom a decemberi előadást követően lesz megtartva, majd havonta egy-egy 
alkalommal kerül sor a további foglalkozásokra. 

- Környezettudatos Tata – Csere-bere börze  
A környezettudatos előadások tematikájához kapcsolódó témakörökben tervezzük a 
börzék megtartását, azokkal egy ütemben. A tematikák már október végéig 
kidolgozásra kerültek. az első alkalom december lesz megtartva, majd havonta egy-egy 
alkalommal kerül sor a további csere-bere börzékre. 

 
b) Az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása 

- Egészségügyi előadás sorozat –        Népszerű egészségügyi előadásaink ezévben 10 
alaklommal kerültek megrendezésre, további két alkalmat november és december 
hónapra terveztük. A témaköröket tekintve az orvostudomány történetétől kezdve az 
anyagcseréhez, a szív- és érrendszerhez kapcsolódó, valamint pszichológia témában az 
áldozattá válásról szóló előadásokat hallgathattak az érdeklődők. Az előadásokat átlagosan 
18 fő látogatta idén alkalmanként. 
 

- Művészetek előadás sorozat –     Művészetek témakörben igyekeztünk az idei évben 
változatos, nem csak irodalmi műveket, művészeket bemutatni. Előadóink között 
szerepeltek helyi művészek (pl.: Lévai Ádám, Molnárné Tamás Anetta), helyi művészeti 
szakemberek (pl: Dezső Marianna, dr. Schmidtmayer Richárd, Kövesdi Mónika), de számos 
neves középiskolai és egyetemi tanár is. Témákat tekintve az irodalom nagy alakjaitól a 
Barokk Tatáig terveztük meg az idei előadásokat. Az egyes alkalmakon átlagosan 20 fő vesz 
részt. 

 
- Történelem előadás sorozat –     Történelem témakörben az év első felében a török időket 

dolgoztuk fel, természetesen Tata és környéke vonatkozásában, a második félévben pedig 
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a tatai Esterházy birtokkal kapcsolatos eseményekkel foglalkoztunk. Az egyes alkalmakon 
átlagosan 26 fő vesz részt. 
Az előadások szervezésénél és lebonyolításánál iskolai közösségi szolgálatos diákok 
segédkeznek nekünk. 

 
- Magyary Konferencia – Idei évben, a tavalyi pandémiás helyzetből tanulva, készültünk a 

Magyary konferencia megtartására. Így az online térbe helyeztük át az eseményt. A 
konferenciához kapcsolódó koszorúzást személyesen megtartottuk Tata Város 
Önkormányzata, KEM Kormányhivatal és Tatai Járási Hivatala képviselői részvételével  - 
összesen 22 fő - a szokásos Magyary emlékhelyeken. A Magyary konferencia előadói között 
tudhattuk: 

 Romanek Etelka, KEM Közgyűlés alelnöke 
 Batthyány-Schmidt Margit, Magyar Női Unió Egyesület elnöke 
 Kiss Adrienn, NKE ÁNTK Magyary Zoltán Szakkollégium elnöke 
 Lelkes Gábor, Danube EuroConsulting s.r.o. ügyvezető igazgatója 
 Borsó Tibor, Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság elnöke 
 Kovács Blanka, Világpolgár Egyesület kommunikációs alelnöke 
 Keresztesi József, MZNT örökös tiszteletbeli elnöke 

Változatos témaköröket érintettek az előadók: 
 Keresztyén értékek, Máriatisztelet hagyománya napjainkban 
 Hogyan érintette a nőket a koronavírus világjárvány 
 A nők és a tudomány kérdésköre Techert Margit életművében 
 A MZNT tevékenysége a pandémia árnyékában 
 A Magyary Zoltán Szakkollégium működése 
 115éve született Kiss István társadalomkutató 

 
Az előadások anyagai megtekinthetőek a https://mznt.hu/kurzusok/magyary-konferencia-
2021/ oldalon az e-learning felületre történő regisztrációt követően. 

Az online előadás 34 résztvevővel zajlott le 2021. június 10-én. 
 

- Munkatanácsadó szakmai nap 
A pandémia sajátos helyzetéből adódóan februárban kormány szinten átszervezésre került 
a munkatanácsadói szolgáltatásnyújtás feltételrendszere és a pályáztatás útvonala. Ennek 
értelmében a szolgáltatás nyújtása a március végéig szóló szerződésünk lejárta után 
átmenetileg a szokásos pályázat keretében nem kerül kiírásra. Ezt figyelembe véve 
kimondott szakmai nap nem került megszervezésre, azonban munkatársaink szakmai 
támogatását, a szerződés lejárta utáni elhelyezését, további kormányhivatali 
munkavégzését segítendő folyamatos szakmai egyeztetéseket folytattunk a KEM 
Kormányhivatallal. Munkatársaink elhelyezéséről ily módon sikerült gondoskodnunk. 
Továbbá a Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság szakmai regisztrációját megtette a 
megfelelő felületen, amely lehetővé teszi, hogy a munkaerőpiaci tevékenységet 
munkatanácsadás témában – amennyiben arra lehetőség (pályázat) adódik – tovább 
folytassa.  
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- Munkaerőpiaci és szolgáltatási információnyújtó szakmai nap 
- A pandémia sajátos helyzetéből adódóan februárban kormány szinten átszervezésre került 

a munkatanácsadói szolgáltatásnyújtás feltételrendszere és a pályáztatás útvonala. Ennek 
értelmében a szolgáltatás nyújtása a május végéig szóló szerződésünk lejárta után 
átmenetileg a szokásos pályázat keretében nem kerül kiírásra. Ezt figyelembe véve 
kimondott szakmai nap nem került megszervezésre, azonban munkatársaink szakmai 
támogatását, a szerződés lejárta utáni elhelyezését, további kormányhivatali 
munkavégzését segítendő folyamatos szakmai egyeztetéseket folytattunk a KEM 
Kormányhivatallal. Munkatársaink elhelyezéséről ily módon sikerült gondoskodnunk. 
Továbbá a Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság szakmai regisztrációját megtette a 
megfelelő felületen, amely lehetővé teszi, hogy a munkaerőpiaci tevékenységet 
munkaerőpiaci információnyújtás témában – amennyiben arra lehetőség (pályázat) adódik 
– tovább folytassa.  
 

- Történelem látóút 
Történelem előadásainkhoz kapcsolódóan az év első felére terveztük a látóútjainkat, 
azonban a pandémia miatt csak ősszel került rájuk sor. Két alalommal került látóút 
megrendezésre: Tatai Várséták és a Vértesszőlősi előember telep meglátogatása szakmai 
vezetéssel. Összesen 65 fő vett részt a látóutakon. 

 
- Felnőttképzés – 18-22 éves korú fiatalok  

Az EFOP-1.3.8 „Önkéntesség személyre szabva” elnevezésű programban 150 18-22 év 
közötti fiatal bevonására került sor, emellett számos együttműködési megállapodás 
született az év során a bevont fiatalok önkéntességének teljesítése kapcsán a megyében 
működő különböző civil szervezetekkel. A fiatalok nyelvi képzést (angol, német), OKJ 
képzéseket kaptak, továbbá jogosítványt szerezhettek a program során az önkéntes 
munka elvégzése mellett. 

 
- IKSZ Börze civil műhelymunka 

Az iskolai közösségi szolgálat kapcsán a cselekvő közösségek programsorozatban 
kialakított, fogadó szervezetekből álló közösséggel az IKSZ Börze előtt műhelymunkát 
végeztünk Bercsényi úti irodánkban. A műhelymunka keretében tisztáztuk a börze 
részleteit, az egyedi igényeket. 
Az IKSZ Börzét követően pedig online műhelymunka során megkezdtük az előkészítő 
munkát a további jelenlétre a középiskolás fiatalok között. 

 
 

- IKSZ Börze 
A program a civil műhelymunka első alkalmát követően, októberben került megrendezésre 
Tata Város Önkormányzata és a Tata Város Diákönkormányzata közreműködésével a 
Güntner Arénában. A rendezvényre meghívást kaptak a helyi és a megyei középiskolák is. 
A résztvevőket tekintve 25 fogadó szervezet és 415 látogató vett részt a programon. A 
fogadó szervezetek között a tűzoltóságtól a könyvtáron át a különböző civil szervezetekkel 
találkozhattak a 9-10. osztályos diákok. 
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- Digitális kompetenciafejlesztés – tananyagfejlesztés 
Népfőiskolánk elkötelezett a széles körű ismeretátadás terén, így igyekszünk a helyi 

igényeknek megfelelő tananyagokat fejleszteni, azokat akár személyesen, akár online 

elérhetővé tenni. Ennek keretében honlapunkon e-learning képzések elvégzésére van 

lehetőség. A képzések regisztrációt követően bárki számára térítésmentesen elérhetőek. 

Az online tananyagok közé kerültek idei évben a Magyary konferencia előadásai, továbbá 

a MaTata Túra elnevezésű program részeként a matematika levelezőverseny is ezen a 

felületen zajlik. 

 
- Tananyagfejlesztés 

Idősek digitális kompetenciafejlesztése témakörben az iskolai közösségi szolgálat 
gyakorlatát, illetve a fiatalok és idősek egymásra hangolását a digitális eszközök 
használatának oktatásában nemzetközi színtéren igyekszünk terjeszteni az Ülj mellém 
elnevezésű programunk alapján. Nemzetközi partnereink az Erasmus + KA2 projekt 
keretében ismerkedhetnek meg a tatai jó gyakorlattal. 
 

- Jó gyakorlat tanulmányutak 
Idősek digitális kompetenciafejlesztése témakör kapcsán az Erasmus+ KA2 program 

megvalósítása jó gyakorlat tanulmányutak megvalósításával jár, így 2021-es évben 

nemzetközi partnereink Székelyudvarhelyen, Martoson, Marosvásárhelyen és Tatán 

találkoztak, hogy jó gyakorlataikat a helyi adottságok között is átadhassák egymásnak. 

A program nem csak a jó gyakorlatok átadásáról, de a helyi értékeke közvetítéséről is szólt, 

így Társaságunk a partnereket megismertette az Esterházy-kastéllyal, a helyi 

gasztronómiával és a Neszmélyi borvidék kincseivel is. 

 

- MaTata Túra digitális tudásbázis létrehozása 

A MaTata Túra programsorozat a helyi épített és természeti értékek mentén, nem csak a 

szabadtérben került megrendezésre, de kiegészült, illetve kiegészül a digitális tér 

használatával: a levelező versenyt a mznt.hu/e-learning oldalon, a kurzusok alatt lehet 

évfolyamonként teljesíteni. Az online felület kialakításra került, októberben megkezdték a 

diákok a versenyt. Emellett a javító tanárok felkészítést kaptak az online felület 

használatával kapcsolatban, valamint folyamatos a kapcsolattartás a szakmai vezető 

koordinálásával a  javító tanárok és az informatikai rendszert kezelő szakember között, 

hogy a verseny gördülékenyen zajlódjon le az online térben is. Ezzel alapot kívánunk 

megteremteni a verseny további években történő zavartalan lebonyolításához. Továbbá 

előkészületben van egy online kiadvány, amely a feladatokhoz kíván ismeretanyagot adni 

a helyi értékek feldolgozásával, valamint egy felület kialakítása, amelyen a korábbi évek 

MaTata feladatai tekinthetők meg, ezzel is elősegítve a felkészülést a versenyre. 

 

- Népfőiskolai Vándorakadémia 

A Kárpát-Medencei Népfőiskolai Hálózat a térségben tevékenykedő népfőiskolák hosszú, 

évekre visszanyúló előkészítő  munkája eredményeképpen idei évben hivatalosan is 
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megalakult, 14 szervezet összefogásával. A Hálózat alapító tagjai között tudhatjuk 

Népfőiskolánkat is. A Hálózat alapító tagjaként feladataink a klasszikus népfőiskolai 

feladatok szakmaiságát tekintve a Lakiteleki Népfőiskola koordinálása alá került. E 

feladatok ellátásával a helyi tudásátadás, értékközvetítés, közösségfejlesztés, az egész 

életen át tartó tanulás biztosítása biztos alapokra kerül, melynek színvonalas 

biztosításához elengedhetetlen a helyi közművelődési megállapodás keretében biztosított 

támogatottságunk is. E program keretében a Nemzeti Művelődési Intézet és a Lakitelek 

Népfőiskola, továbbá a Hálózat tagszervezetei által szervezett jó gyakorlat programokban 

vettünk részt tagtársainkkal és munkatársainkkal. 

 

- Kézműves műhely 

A Tanuló Tata programsorozat részeként heti rendszerességgel kerül megtartásra a 

BorEcset kézműves program, melynek során különböző kézműves és hobby technikákkal 

ismerkedhetnek meg a résztvevők. A program 2021-ben a Tatai Rendházban lévő oktató 

termünkben zajlott, átlagosan 10 fő/alkalom résztevői létszámmal. A programra 

folyamatos igény van, így tervezzük annak fenntartását a jövőben is. E program 

kiegészítéseképpen a Nemzeti művelődési Intézet közösségfejlesztő programja keretében 

még az idei évben három szakköri foglalkozást indítunk, amelyek a hagyományos népi 

kézműves technikákkal ismertetik meg a résztvevőket: nemezelés, kosárfonás és 

mézeskalács készítés témában, egyenként 20-20 alkalmas foglalkozásokkal. 

 
c) Tehetséggondozás és- fejlesztés feltételeinek biztosítása 

- MaTata Túra levelező verseny 
A levelező verseny idei évben informatikai fejlesztéssel átkerült az online térbe, a 
versenyzők a honlapunk e-learning felületén regisztrációt követően évfolyamonként 
kurzusokban vehetnek részt a megmérettetésben. A feladatok kialakításánál a 
pedagógusok ügyeltek arra, hogy minden fordulóban legalább egy feladatnál jelenjen meg 
helyi érték a feladat megfogalmazásában. A verseny október hónapban kezdődött meg az 
online térben, közel 150 diák regisztrációjával a 3-8. évfolyamokról. 
 

- MaTata Túra 1 hetes tábor 
A pandémiás helyzet miatt a program a 2021/22 tanévre húzódott át, így a tematika szerint 
csak 2022. májusában valósul meg a táboroztatás, a Matata Túra környezetben zajló 
verseny, az iskolai forduló és a levelező verseny legjobbai számára. 
  

- MaTata Túra környezetben zajló verseny 
A pandémia miatt a verseny megvalósítása a 2021/22 tanévre húzódott. Ennek keretében 
a környezetben zajló versenyt szeptember hónapban meg tudtuk rendezni, az Eötvös 
József Gimnázium és a Vaszary János Általános Iskola tevékeny közreműködésével az Öreg-
tó – Kálvária domb közötti területen és a Cseke-tó partja helyszíneken, közel 450 fő 
részvételével. A program megvalósítását önkéntesek és iskolai közösségi szolgálatos 
diákok is segítették.  
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d) Kulturális alapú gazdaságfejlesztés 
- Ismeretterjesztő anyagaink digitalizálása, e-learning tananyagfejlesztés 

Online képzéseink térítésmentesen elérhetőek a www.mznt.hu/e-learning/ oldalon, 
regisztrációt követően.  

 
 

 
Programjainkon összességében közel 8000 fő vett részt, munkaerőpiaci szolgáltatásban pedig 3695 fő 
részesült. 
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