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Partnerség és fejlődés
Abban bizonyára mindannyian egyetértünk, hogy az elmúlt 
esztendőkben folyamatosan kihívások elé állítottak bennün-
ket a világ különböző történései… 

Új arculat, új logó
A Kárpát-medencei Népfőiskolai Hálózat a térségben tevé-
kenykedő népfőiskolák hosszú, évekre visszanyúló előkészítő 
munkája eredményeképpen 2021-ben hivatalosan is meg-
alakult…

Megemlékeztünk a Tatai Népfőiskola 
82 évvel ezelőtti megalapításáról

2022. január 7-én szép számmal gyűltünk össze a Hotel Ar-
nold, az egykori Malom Szálló épületén található emléktáb-
la előtt…

Országos Civil Konferencián jártunk
„Új kihívások a civil szervezeti tevékenységben, perspektí-
vák és lehetőségek”…

Közgyűlést tartottuk
Május a közgyűlésünknek is a hónapja volt… 

1. Magyary Teqball Kupa 2022. 
Bízunk benne, hogy hagyományt teremtettünk feburári az 
egész napos sportrendezvény, a  Magyary Teqball Kupa 
megrendezésével…

A Környezettudatos Tata projektünk összefoglalása
Összesen hat előadást, workshopot és cserebere börzét vál-
laltunk a projektünk során…

Emlékezés és Magyary konferencia Héregen
A Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság elnöksége a tele-
pülés önkormányzatával közösen hagyományt kíván terem-
teni a március 24-i konferenciánk megszervezésével…

Székelyudvarhelyen jártunk
„Elméletben tudomány, gyakorlatban művészet”…

„A Szakkör” kiállítás nyílt Tatán 
az MZNT szervezésében

Az állami közfeladatot ellátó Nemzeti Művelődési Intézet, 
19 megyei igazgatóságával megerősített országos szakmai 
hálózatán keresztül az egész Kárpát-medencére kiterjedő 
szakmai fejlesztő munkát végez…

MAGYARY KONFERENCIA – 2022.
Hagyományunkhoz híven már a konferenciát megelőző na-
pon megkezdtük a névadónkra, Magyary Zoltánra emlékező 
programsorunkat….

NÉPFŐISKOLÁNK – AZ MZNT – MŰKÖDÉSÉNEK 
TÁRGYI – HELYISÉGHASZNÁLATI – 

FELTÉTELEINEK ALAKULÁSA, 
VÁLTOZÁSAI 1995-2020 KÖZÖTT

Még a kezdeti időszakban, illetve abban a fázisban, amikor 
egy szervezet olyan periódusba kerül, hogy rendszeres és 
szélesebb körű tevékenységet végez.

„Perspektívát kínálunk a fiataloknak” – 
interjú Varga Rékával

Megbízott oktatóként dolgozott a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem jogelőd intézményeiben…

Három éve indult klubunk!
Népfőiskola klubnak kereszteltük a Keresztesi József (Nép-
főiskolánk örökös tiszteletbeli elnökének) kezdeményezése 
alapján elindított szervezkedést…

Népfőiskolai vendégeket fogadtunk Dániából
A Budapest Környéki Népfőiskolai Szövetség partnere, a 
dán INTERFOLK Institute for Civil Society 7 fős delegáci-
ója egy ERASMUS+ Mobility projekt keretében Magyaror-
szágra látogatott…  

ÁHI Jóga Sportnap
A rendezvény a tatai Új Úti Egységes Gyógypedagógia 
Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Szakis-
kola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégiumban az ÁHI Jóga 
Egyesület megbízásából 2022.05.26-án a Magyary Zoltán 
Népfőiskolai Társaság szervezésében került lebonyolításra.

27 ÉVE MŰKÖDIK SIKERESEN A TATAI MAGYARY ZOLTÁN NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG!
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PARTNERSÉG ÉS FEJLŐDÉS

Abban bizonyára mindannyian egyetértünk, hogy az el-
múlt esztendőkben folyamatosan kihívások elé állítottak 
bennünket a világ különböző történései - a ránk törő covid 
járvány és annak egymás után érkező hullámai, az egyre 
erősödő, világméretű gazdasági visszaesés, a hazánkhoz 
közel eső háborús konfliktus. 

Ebben a helyzetben egy 27 éve sikerrel, a Köz megelé-
gedésére működő civil szervezet igyekszik megtartani 
együttműködési lehetőségeit, sőt újakat keres. Népfőisko-
lánkat hosszú ideje fennálló szakmai partnerség köti össze 
városunk és megyénk vezetésével, kormányhivatalaival, 
oktatási intézményeivel, civil szervezeteivel. 2021-ben 
alapító tagjává váltunk a 15 szervezetet összefűző Kár-
pát-Medencei Népfőiskolai Hálózatnak, s e szálakat még 
szorosabbra próbáljuk vonni. Töretlen az együttműködé-
sünk a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel, az Államtu-
dományi és Nemzetközi Tanulmányok Karon működő 
Magyary Zoltán Szakkollégiummal. Erasmus+ nemzet-
közi projektünk is robog tovább, közösen munkálkodva 
felvidéki, erdélyi és vajdasági partnereinkkel. Örömmel 
álltunk a dániai Interfolk Népfőiskolával való első talál-
kozónk elé is, melyen bemutatkozhattunk egymásnak, és 
későbbi közös együttműködésről is egyeztettünk.    
A köröttünk lévő változásokra igyekszünk választ adni 
alkalmazkodó-képességünket, rugalmasságunkat is latba 
vetve Magyary munkásságából azt is megtanultuk, hogy 
a megváltozó körülményekre igenis képesnek és merész-
nek kell lenni válaszolni tudni. Kellő hatékonysággal és 
határozottsággal, valamint lelkes és felkészült csapatunk 
kitartó munkájával bizonyára ezeket a nehézségeket  is 
képesek leszünk kezelni. 

Borsó Tibor
elnök

ÚJ ARCULAT, ÚJ LOGÓ

A Kárpát-medencei Népfőiskolai Hálózat a térségben 
tevékenykedő népfőiskolák hosszú, évekre visszanyúló 
előkészítő munkája eredményeképpen 2021-ben hivata-
losan is megalakult, 14 szervezet összefogásával. A Há-
lózat alapító tagjai között tudhatjuk Népfőiskolánkat is. 
A hálózatba integrálódásunkkal alkalmunk nyílt arra is, 
hogy folyamatos informatikai fejlesztéseket eszközöl-
hessünk. Célunk ezzel, hogy a tevékenységeinket minél 
színesebben, attraktívabban tudjuk bemutatni, közvetíte-
ni. Logónk mind színében, mind formájában megújult: a 
körív egységet és összefogást jelképez, a kék szín a tudás, 
a bölcsesség, a megbízhatóság és a partnerség szimbólu-
ma. Ezen értékek mentén is kívánjuk az immár 27. évébe 
lépett szervezetünk széleskörű kulturális, közművelődési, 
közösségépítő, ismeretterjesztő tevékenységeit tovább 
vinni, s ezzel megfelelni a kor követelményeinek, a magas 
szintű elvárásoknak.

MEGEMLÉKEZTÜNK A TATAI NÉPFŐISKOLA 
82 ÉVVEL EZELŐTTI MEGALAPÍTÁSÁRÓL

2022. január 7-én szép számmal gyűltünk össze a Ho-
tel Arnold, az egykori Malom Szálló épületén található 
emléktábla előtt abból a célból, hogy emlékezzünk a 82 
esztendő előtti jeles eseményre.  
Az 1940. január 7-i megalakulást egy, a járásban több 
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éven át tartó szociológiai kutatás előzte meg. Ennek 
egyik fontos eredményeként megállapítást nyert az a 
tény, mely szerint a járásban élő paraszti származású fi-
atalok továbbképzése, látókörének szélesítése, szellemi 
fejlődésük segítése időszerű feladat azért, hogy felelő-
sen és önállóan gondolkodó, a közügyekben is aktív, 
cselekvő állampolgárokká válhassanak, és helyben ma-
radva falusi közösségeikben kamatoztathassák szaktu-
dásukat. A felmérés nyomán Márkus Jenő református 
tiszteletes ötlete és közreműködése is szükségeltetett 
Magyary Zoltán és szakmai csapata szervező munká-
ja mellé ahhoz, hogy megalakulhasson az első állami 
népfőiskola. A tanfolyamok elindítását Benda Kálmán 
vezényelte, összesen hét kurzussal. A bentlakásos nép-
főiskolát négyéves fennállása alatt 165 fő „járta ki”.  
   
A korabeli népfőiskola utódja, az MZNT, működésé-
vel tovább viszi a szellemi hagyatékot: hasznos isme-
retekkel, változatos témákkal, különböző tudományos 
és kulturális területekről érkező előadókkal várjuk a 
tudásra szomjazókat intézményünk előadásain.

Dr. Kancz Csaba kormánymegbízott emlékező szava-
ival méltatta Magyary Zoltán korszakalkotó szerepét 
a magyar közigazgatás kialakításában. Őt követően 
Borsó Tibor, az MZNT elnöke ünnepi beszédében az 
egykori népfőiskolával kapcsolatban Benda Kálmán 
szavait idézte: „A Tatai Népfőiskoláról a hallgatók az-
zal a tudattal térhettek haza, hogy a szükséges változta-
tásokhoz kívülről támogatást kapnak. Lehetőségük volt 
bekapcsolódni a Közigazgatástudományi Intézet által 
megyeszerte kezdeményezett munkálatokba.”  S ami a 
szellemi utódot, Népfőiskolánk jelen szerepét illeti, az 
elnök így fogalmazott: „az egész életen át tartó tanulás 
a 21. század egyik alapvető követelménye, hiszen a jö-
vőben a térségek, a régiók és az ország fejlődése, gaz-
dasági és társadalmi szerepe a „tudás”, a továbbkép-
zés színvonalától függ majd. Mindez feltételezi, hogy az 
iskolarendszerű oktatás mellett egyre nagyobb szerepet 
tölt be a felnőttoktatás, amelynek egyik elterjedt formá-
ja a népfőiskola.

A népfőiskola hálózatépítési aktivitása 2010 után je-
lentősen megerősödött, nagy léptékű infrastruktú-
ra-fejlesztés és funkcióbővítés valósult meg Lakiteleken 
– döntően kormányzati támogatással. A kormányzati 
stratégiai programban szerepelt egy Kárpát-medencei 
Népfőiskola Hálózat kiépítése. A hálózat alapvetően 3 
formára épülne: térségi, járási és helyi intézmények 
létrehozására.

Több éves előkészítés után 2021-ben 14 népfőiskola, 
alapítóként létrehozta a Kárpát – medencei Népfőisko-
lai Hálózatot, melynek meghatározó tagja a Magyary 
Zoltán Népfőiskolai Társaság. „

Az ünnepség utolsó részeként Dr. Kancz Csaba kor-
mánymegbízott és Ströcker Zoltán, a Tata Járási Hi-
vatal vezetője, Michl József polgármester, majd Borsó 
Tibor, Fejér Mária és Keresztesi József elhelyezték az 
emlékezés koszorúit az emléktáblánál. 

 

 

(Borsó Tibor köszönti a megemlékezőket)

(a koszorúzás egyik pillanata) 
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ORSZÁGOS 
CIVIL KONFERENCIÁN JÁRTUNK

 
„Új kihívások a civil szervezeti tevékenységben, 

perspektívák és lehetőségek” 
 
Február elejére Budapestre, a Groupama Arénába szólt 
a meghívónk az I. Országos Civil Konferenciára, a Ci-
vilek napja (02.01.) 25 és a Civil Központok hálózatá-
nak 10 éves évfordulója alkalmából. Az egész napos 
szakmai program áttekintést adott az elmúlt tíz év ered-
ményeiről, az előadások és beszélgetések elemezték a 
civil szektor jelenlegi helyzetét és jövőjét, a kilátása-
inkat.

A több száz résztvevőt először Gulyás Gergely Minisz-
terelnökséget vezető miniszter köszöntötte, aki egyben 
definiálta is a civilség lényegét: „a mi véleményünk 
szerint civilek azok, akiknek nem térkép e táj, hanem 
felismerik az emberek, helyi közösségek gondjait, és 
ezeknek megoldására gyakorlati javaslatokat dolgoz-
nak ki”. A miniszter a köszöntőjét követően átnyújtot-
ta az Értékteremtő Közösségekért díjakat Kontha Be-
nőnének, a Majosházai Hospice Ház alapítójának, és 
a Reformátusok Szatmárért Egyesület képviseletében 
Fülöp Istvánnak példamutató közösségépítő munkájá-
ért.

Megható szavakat hallottunk Dr. Herczeg Anita asz-
szonytól, az országos civil véradás fővédnökétől, aki a 
pandémia ideje alatti példás civil összefogást, az önzet-
len véradást emelte ki beszédében. „Nem csak akarjuk 
a jót, de szolgáljuk is azt. Ez a jószolgálat a küldeté-
sünk.”   
A délelőtti program kerekasztal beszélgetéssel folyta-
tódott az elmúlt 10 év civil területet érintő fejlesztései-
ről és eredményeiről. Közreműködtek: Soltész Miklós 
államtitkár, Fülöp Attila államtitkár, Nyitrai Zsolt mi-
niszterelnöki megbízott, Dr. Botos Gyöngyvér helyet-
tes államtitkár, Szalai-Bobrovniczky Vince helyettes 
államtitkár, valamint a külhoni magyarság képvise-
letében Bogya Anna, a Román Kormány miniszterel-
nök-helyettesi kabinetjének államtitkára.
Az egész ország területéről több száz civil közösség 
képviseltette magát. Külön élményt jelentett, hogy 
Prihoda Judit képzőművész a szemünk láttára rajzolta 
meg Szmájli, a mentőkutya portréját. Mi, résztvevők a 
kivetítőn figyelhettük a krétarajz megszületését. Az el-
készült alkotást az Életjel Alapítvány vezetője, Szmájli 
gazdája vehette át, ünnepélyes keretek között.

A délutáni program keretén belül szakmai előadásokra 
és civil szervezetek bemutatkozására került sor (Kék 
Bolygó Klímavédelmi Alapítvány, Kis Virtuózok Ala-
pítvány, Debreceni Hajdú Táncegyüttes).
 

 

 

KÖZGYŰLÉST TARTOTTUK
     
Május a közgyűlésünknek is a hónapja volt. Örültünk, 
hogy végre személyes részvétellel rendezhettük meg a 
soron következő közgyűlést. Május 10-én Elnökségi 
ülést tartottunk, mely szokás szerint a közgyűlést ké-
szítette elő.
A közgyűlésen a következő napirendi pontokat tárgyal-
tuk meg:
1. 2021. év pénzügyi és működési beszámolói
 ●  pénzügyi beszámoló – Hlogyik János FB elnök
 ● általános működési beszámoló – Borsó Tibor  
      elnök
 ● pályázatok beszámoló – Gíber Dániel elnökségi  
     tag, projektigazgató
 ● tanfolyami rendszer – Juhász Krisztina elnökségi  
     tag, képzésszervező

(Képünkön a tatai delegáció)

(Képünkön a konferencia közönsége)
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 ● munkaszervezet és munkaerőpiaci szolgáltatások  
  – Tóth Balázs Gergelyné Hubik Mónika  
     elnökségi tag, irodavezető

2. 2022. évi pénzügyi terv jóváhagyása
3. „Az Év Tanára” díj
4. „Az Év Önkéntese” díj
5. Egyebek

A szokásos formai teendők elvégzése után Borsó Ti-
bor, az MZNT elnöke értékelte az elmúlt évet. Kiemelte 
a KPVDSZ fenntartói jogának átvételét mint kimagasló 
eseményt a népfőiskola életében. Az intézmény tevé-
kenységével kapcsolatban elmondta: bízik abban, hogy 
a jövőben szervesen összekapcsolódik a KPVDSZ és a 
népfőiskola tevékenysége. Így lehetőséget kapunk arra, 
hogy szélesebb körben, Tatabányán  mint megyei jogú 
városban is ismertebbé váljon a tatai szervezet.

Ezt követően a beszámoló értékelése kezdődött, me-
lyet Hlogyik János FB elnök tartott. Kiemelte: a 12 
uniós pályázat megvalósítása és elszámolása során a 
pénzügyi helyzetet nagyban befolyásolta a szakaszos 
kifizetés és az időbeli csúszások. Felsorolta az eredmé-
nyeket is, miszerint több mint 100 millió Ft támogatást 
nyertünk 12 pályázat megvalósításával. A jelen munka-
szervezetben lévő kollégák sok munkát végeznek.

A beszámolóhoz Borsó Tibor elnök még hozzáfűzte 
gondolatait a tavaly elvégzett közművelődési tevékeny-
ségeinkről, megemlítve a Népfőiskolai Hálózatban 
betöltött szerepünket, a Nemzeti Közszolgálati Egye-
temmel és a Nemzeti Művelődési Intézettel létreho-
zott kapcsolatunkat, a Magyary emlékkonferenciát stb. 
Külön diasorral mutatta be kommunikációs feladatain-
kat és eredményeinket (új logó, két honlapunk: www.
mznt.hu, www.ver-cse.hu, hírlevelünk, Hírmondónk, 
Facebook és sajtómegjelenéseink). Bejelentésként el-
mondta, hogy létrehozzuk a Magyary e-pontot: annak 
nyújt segítséget, akinek nincs e-mail címe, Facebook 
profilja. Megmutatjuk azok kezelését, használatát. In-
gyenesen biztosított lesz a tagság számára. Majd az 
elnök részletesen bemutatta az új beruházás látványter-
vét, környezeti kapcsolódását, valamint a benne rejlő 
lehetőségeket.

Gíber Dániel a pályázatokról szóló beszámolójában 
elmondta, hogy 10 pályázat valósult meg. 60 elszámo-
lást adtunk be, 600 szakmai beszámoló készült. A 12 
pályázat 6 ezer aktív és több mint 200 ezer passzív el-
érést jelentett.

Borsó Tibor ismertette Juhász Krisztina képzésszer-
vező által készített beszámolót. A pandémia ellenére 
mintegy 700 fős részvétel mutatja az előadások sike-
rességét.

Tóth Balázs Gergelyné Hubik Mónika irodavezető 
beszámolt a Társaság munkaszervezetéről és a munka-
erőpiaci szolgáltatásokról. A 2021. év sok jogszabályi 
változást hozott, és a munkaerőpiaci szolgáltatás tevé-
kenységet már a kormányhivatalok munkatársai végzik 
el. Közművelődési, szakmai tekintetben gyarapodott, 
fejlődött a szervezet.

2. napirendi pontként Hlogyik János az MZNT 2022. 
évi pénzügyi tervét ismertette. 

Utána Keresztesi József örökös tiszteletbeli elnökünk 
kért szót. Szólt arról, hogy a Lentulay-gyűjtemény 
szakmai feldolgozása végéhez közeledik. Szerinte a 
KPVDSZ Művelődési Ház fontos előrelépés lehet mű-
ködésünkben, és javasolta az épületben egy tabló ki-
helyezését az MZNT tevékenységéről, valamint ott is 
tanfolyamok megtartását.

Borsó Tibor bemutatta a legfiatalabb tagot Bonta Zol-
tánt, IKSZ diákként vett részt az MZNT munkájában, 
és taggá vált.

A tagság egyhangú szavazással elfogadta a 2021. évi 
pénzügyi és működési beszámolót, valamint a 2022. 
évi pénzügyi tervet.

3. napirendi pontként Az év tanára díj átadására került 
sor.  A tagság és a látogatók javaslatára az Év tanára 
díjban Csúzyné Harasztosi Juliannát részesítette. 

4. napirendi pont: Balogh Szidónia vehette át az Év 
önkéntese díj elismerését.

- nszb -
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1.  MAGYARY TEQBALL KUPA 2022. 

Bízunk benne, hogy hagyományt teremtettünk feburári 
az egész napos sportrendezvény, a  Magyary Teqball 
Kupa megrendezésével.

A sportág új, mégis népszerű és közkedvelt világszerte. 
Különleges látvány a hajlított asztal körül dekázó, fe-
jelő mezesek összehangolt játéka, ahogyan adogatják 
egymásnak a narancs-fehér labdát. Nyilasi Tibor sza-
vait idézve: ez egy olyan labdajáték, amikor a bőrt nem 
rúgjuk, hanem simogatjuk.

 
 

A KÖRNYEZETTUDATOS TATA 
PROJEKTÜNK ÖSSZEFOGLALÁSA

Összesen hat előadást, workshopot és cserebere börzét 
vállaltunk a projektünk során. Az első előadás (2021. 
december 7.) a karácsonyi készülődésről szólt: lakás- 
és fadíszítés környezetbarát, természetes és újrahasz-
nált anyagokól; csomagolás, ajándékozás környezet-

tudatosan. Az előadást követő workshopon angyalka 
készült karácsonyfadísz tobozból és nemezből, a cse-
rebere börzén karácsonyi díszek, dekorációk cseréltek 
gazdát.

Második előadásunk „Gazdaságos háztartás” címmel 
ajánlott sok-sok új ismeretet: milyen és mennyi vegyü-
lettel, kemikáliával találkozhatunk a mindennapokban 
a káros anyagokat is tartalmazó tisztálkodási szerek, 
ételek és italok, mosó – és öblítőszerek stb. által. Bio-
lógiailag lebomló, bőrbarát és kiváló tisztító hatású al-
ternatívákat sorakoztattunk föl a fölösleges vegyszerek 
helyett (szódabikarbóna, konyhasó, mosószóda, ecet, 
citrom). A workshopon elkészített „minden mentes” le-
vegőillatosító nagy sikert aratott - s nem kevésbé örül-
tek a résztvevők sálak csereberéjének.

Az ”ÖKO mosás, öblítés, folttisztítás” prezentáció so-
rán felsoroltuk azokat az összetevőket, melyek a nap-
jainkban elérhető és igen népszerű mosó- és öblítősze-
rekben találhatóak, majd környezetbarát alternatívákat 
ajánlottunk helyettük: mosószóda, mosódió, citromsav, 
szódabikarbóna, ecet, vadgesztenye, hiteles ECO cím-
kés mosószerek, marhaepe szappan. A workshopról 
mosószappanból és mosószódából előállított mosógélt 
vihettek haza a résztvevők, a cserebere börzén bizsuk, 
fityegők váltak cserebere alappá.   

A „Kozmetikumok – avagy hogyan válasszunk szép-
ségápolási termékeket” a forgalomban lévő kozmeti-
kumok legfontosabb összetevőiről, majd a lehetséges 
alternatívákról hallhattunk (kezünkbe is vehettük az 
alapanyagokat). A workshopon fürdőbomba, fürdősó 
készült, majd fölösleges neszesszerek, kozmetikai tás-
kák börzéjére került sor.  

A bevásárlásról nehéz lehet új információkat mondani, 
a téma ismert voltából adódóan. A  bevásárlás módszer-
tanán túl olyan fogalmakat vezettünk be, mint az „im-
pulzív vásárlás”, a „rövid ellátási lánc” vagy a „helyi 
termelők terméke”. Az ügyes kezek közül pólószatyor, 
péksütis tasak került ki a workshopon. A táskákat ked-
velők a nap végén beszerezhették a nekik tetsző dara-
bokat is.

Végül, a hatodik előadásként az élelmiszerek csomago-
lása, tárolása – és ezekhez kapcsolódó tippek, trükkök 
kerültek terítékre. A legfontosabb szempont ezekben a 
kérdésekben az otthoni újrahasznosítás és újrahaszná-
lat, vagyis a tárolás, csomagolás során ne keletkezzen 

Felvételeink a sportrendezvényen készültek.
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újabb hulladék, hanem éppen a meglévő anyagokból 
használjunk fel. Ennek a szemléletnek megfelelően 
méhviaszos kendő, uzsonnás tasak készült, és a fölös-
leges bögrék csereberéje zárta az eseményt.

Dr. Nagyháziné Szabó Bernadette
 

EMLÉKEZÉS ÉS 
MAGYARY KONFERENCIA HÉREGEN

A Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság elnöksége a 
település önkormányzatával közösen hagyományt kí-
ván teremteni a március 24-i konferenciánk megszerve-
zésével. Ez a szakmai fórum alkalmat adott arra, hogy 
felidézzük Magyary Zoltán munkásságának fontosabb, 
máig ható szakmai jelentőségét.

Magyary Zoltán és felesége, Techert Margit életük tra-
gikus utolsó napjait Héregen töltötték, s a helyszínen 
méltó módon tisztelegtünk Magyaryék szellemi örök-
sége előtt. A kopjafánál összegyűlt közigazgatási és 
népfőiskolai vezetők, civil szervezetek képviselői és az 
érdeklődők előtt Dékán János korábbi héregi polgár-
mester felidézte az 1945. március 24-én, 77 éve tör-
tént szomorú eseményeket, a tudós házaspár életének 
utolsó napjait, óráit, s az emléküknek szentelt kopjafa, 
emlékhely keletkezésének körülményeit. Döbrentey 
Ildikó, Héregen élő írónő a Teremtőhöz írt fohászát 
mondta el a megrendült emlékező közönség előtt. Az 
egykori erdészház közelében állva, ahol egykoron a 
„két termékeny, gazdag lélek” töltötte utolsó napjait, s 
ahol „éppen itt hallgatott el a madárdal”. 

A nap a Jókai Mór Kultúrházban folytatódott, hiszen 
kezdetét vette a Magyary konferencia. A köszöntők 
sorát Dr. Kancz Csaba kormánymegbízott kezdte, ki-
fejtve: büszkék lehetünk Magyary Zoltán közigazga-
tás-tudós munkásságára, hiszen korszerű tudást ha-
gyott az utókorra, kiterjesztve e tudomány tárgykörét a 
szociológia, a pénzügytan, a modern szervezéselmélet 
és a földrajz területeinek bevonásával. A bürokrácia 
csökkentése, a szolgáltató állam megvalósítása, a gya-
korlatias menedzselés a mai kor közigazgatási szerve-
zetének is feladata, s mindezt a Magyarytól tanulható 
hatékonysággal és emberközpontúsággal vegyítve kell 
elvégezni.

Nieszner József, Héreg polgármestere hangsúlyozta, 
hogy a közigazgatás minden életszakaszban jelen van 
életünkben, tehát nem mindegy, kik és hogyan intézik 
ügyeinket. Ebben az értelemben is fontos kijelenteni, 
hogy Magyary Zoltán tanításai máig alapjai a közigaz-
gatási munkafolyamatoknak.

Borsó Tibor, az MZNT elnöke köszöntőjében szintén 
arról beszélt, Magyary szakmai munkássága mindig 
időszerű: hatékonyság, az embert középpontba állító 

(Képünk a táskák csereberéjén készült)
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szemléletmód széles körűen megalapozott tudással ve-
gyítve. 
A konferencia előadóinak sorát Palich Etelka, a Magyar 
Kormánytisztviselői Kar elnök asszonya nyitotta meg, 
aki a tisztviselők, hivatalnokok küldetését és feladatait 
foglalta össze. Megtudtuk, hogy az MKK 2012-ben jött 
létre azzal a céllal, hogy a magyar közigazgatásban se-
gítse az etikus és empatikus tisztviselői gárda kialakítá-
sát, akik megteremtik ezzel a rendszer versenyelőnyét. 
Az elvárásokat tartalmazza az ún. Hivatásetikai kódex 
(2013.), melyet minden tisztviselő átvesz kinevezésekor. 
A példamutatás mindig is Magyarynál kezdődik, s a mai 
modern közigazgatási rendszer működése a Magyary 
örökség missziója. Dr. Veres Zoltán megyei jegyző a 10 
éves Hungarikum törvényről (2012. évi XXX. tv.) tartott 
előadást. Jogi, jogtörténeti visszatekintésében elmond-
ta, hogy a törvény születésének alapja a Lezsák Sándor 
által egy parlamenti felszólalásban kifejtett erősödő ér-
tékfeltáró, értékmegfogalmazó igény, mely országszerte 
jellemzővé vált. Az eredmények magukért beszélnek: 
ez év januárja végéig 83 hungarikum, 142 kiemelkedő 
nemzeti érték, 1100 települési és tájegységi érték került 
bejegyzésre, valamint megszülettek a megyei értéktárak 
és a Hungarikum védjegy is. Megyénkben is működik 
értéktár, mely eddig 200 megyei értéket, határon túli kin-
cseket stb. vett számba és emelt be gyűjteményébe. Kiss 
Adrienn, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Magyary 
Zoltán Szakkollégiumának tagja Magyary Zoltán életé-
nek főbb állomásait villantotta föl előttünk. Végül pedig 
Szepesi Gergő, a mezőörsi Magyar Műhely Alapítvány 
irodavezetője mutatta be szervezetük színes palettá-
ját. Az MMA a nemzedékeket összetartó, az értékeket 
felmutató és megőrző tevékenységei mellett fontosnak 
tartja a partnerséget, az oktató és a nevelő munkát, a vi-
dékfejlesztést. 
A közel 40 fővel lezajlott Magyary konferencia záróak-
kordjaként Borsó Tibor elnök e szavakkal búcsúzott a 
résztvevőktől: a mai nap is bebizonyította, hogy mennyi 
aspektusból közelíthető meg Magyary Zoltán munkás-
sága, és szellemi örökségének ápolása közös feladatunk. 

Dr. Nagyháziné Szabó Bernadette

(1. kép: a koszorúzók és a kopjafa)

 (2. kép: a kopjafa)

(3. kép: Borsó Tibor köszöntő beszédet mond)

(4. kép: konferencia – Héreg polgármestere, 
Nieszner József köszöntőt mond)

 

(5. kép: Palics Etelka előadása)

Fotók: Farkasdi Tünde
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SZÉKELYUDVARHELYEN JÁRTUNK

„Elméletben tudomány, gyakorlatban művészet”
avagy jó gyakorlat született  az idősek számára 

a digitális világ bemutatásához

S hogy mit is jelent ez pontosan a jó gyakorlat talál-
kozónkon vendégként megjelent informatika tanártól 
idézve – nos, a beszámolónk végére vélhetően érthe-
tővé válik.

Az „Innovatív jó gyakorlatok cseréje a szépkorúak digi-
tális készségeinek fejlesztéséhez” című (2020-1-HU01-
KA204-078753) Erasmus+ nemzetközi projektünkben 
erdélyi, felvidéki és délvidéki partnereink együttmű-
ködésével dolgozzuk ki azon jó gyakorlatokat, melyek 
segítik idős embertársaink előtt szélesre tárni a digitális 
ismeretszerzés, művelődés és kapcsolattartás kapuját. 
2022.05.24-én Székelyudvarhelyen találkozott a csa-
pat, hogy megtárgyalja a „Pár lépés London!” elneve-
zésű jó gyakorlatot.

A téma nagyon időszerű és szükséges: szépkorúak fel-
zárkózása a világháló kínálta lehetőségekhez; tájéko-
zódást, ügyintézést és nem utolsó sorban a személyes 
kapcsolatok létrejöttét, fennmaradását biztosítani a kö-
zösségi platformok segítségével.

Mindehhez alapvető fogalmakat, elméleti és gyakorla-
ti tudást kell szereznie az időseknek az internetről, a 
böngészőkről, a kommunikációs csatornákról, az elekt-
ronikus levelezésről, a közösségi platformokról. Az ok-
tató magyarázatához projektünk alapján társítunk egy 
innovatív külső segítséget is: fiatalok ülnek le az idősek 
mellé, és segítik őket a gyakorlati jártasság megszerzé-
sében.

Lőrincz Edit informatika tanár, a székelyudvarhelyi 
Backamadarasi Kis Gergely Református Kollégium 
tanára, az Egy Mosoly az Életért Egyesület elnöke 
időseknek is tart digitális képzést. Egyik meghívott 
vendégként számtalan ponton adta hozzá szaktudását 
és tapasztalatait jó gyakorlatunk tartalmához. Vélemé-
nye szerint például nagyon fontos előzetesen felmérni 
a képzésre jelentkezők aktuális digitális tudását s cél-

jait (inkább csak a Facebookon való jelenlét vagy az 
elektronikus levelezés, esetleg a Skype-on keresztüli 
beszélgetések érdeklik?). Sőt, jó tudnia az oktatónak, 
hogy milyen eszközöket használ majd az időskorú a 
képzésen.

Nos, megoldás a fenti felvetésekre a megfelelően ösz-
szeállított kérdőív, mely információt kér a meglévő di-
gitális eszközökről, az eddigi felhasználói szintről és a 
jelentkezés céljáról is.

Másik meghívott vendégünk Dr. Kovács Edit nyugdíjas 
belgyógyász, kardiológus, aki hallgatóként vett részt 
egy okostelefon képzésen, s beszámolt tapasztalatairól. 
Szerinte a legnagyobb problémának az angol nyelvi 
tudás hiánya mutatkozott a tanfolyamon. Hiszen meg 
kell érteni az angol nyelvű beleegyező nyilatkozatokat, 
a „cookies”, azaz „sütik” használatát, amikor döntési 
helyzetbe kerülünk, s rákattintanánk egy-egy felugró 
gombra. A doktornő szerint tanulságként mondható el 
az is, hogy bizony minden részlet lényeges egy-egy új 
platform vagy alkalmazás megismertetésénél: lehet-e 
filmeket, fotókat kezelni vele, kommentünket ki olvas-
sa, látja majd stb.

Rendkívül izgalmas, szakmai sikereket adó, ugyanak-
kor nehézségeket, buktatókat is felszínre hozó munka 
tehát az idősek digitális képességeinek fejlesztése. A 
minél nagyobb százalékú sikerességhez járulhat hozzá 
a fiatalság mentori bevonása akkor, ha megtaláltuk a 
kellően motivált és türelmes segítőket, jól előkészítet-
tük magát a csoportot az előképzettség, meglévő eszkö-
zök és az elérendő célok alapján.

Dr. Nagyháziné Szabó Bernadette

 
(Képünkön az erdélyi találkozó csapata)
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 „A SZAKKÖR” KIÁLLÍTÁS NYÍLT TATÁN 
AZ MZNT SZERVEZÉSÉBEN

Az állami közfeladatot ellátó Nemzeti Művelődési In-
tézet, 19 megyei igazgatóságával megerősített országos 
szakmai hálózatán keresztül az egész Kárpát-medencé-
re kiterjedő szakmai fejlesztő munkát végez. Közel egy 
éve járul hozzá a településeken az aktív közösségi élet 
elindításához, megőrzéséhez, az értékek feltárásához, a 
tudás átadásához. Az országos szakkörélet újraéleszté-
sére indított program az aktív közösségi tevékenységek 
népszerűsítését tűzte ki célul, s az alkotást helyezi elő-
térbe a magyar kulturális hagyományok és tevékenysé-
gek megerősítésével. 

2021 ősze és 2022 tavasza között az NMI koordinálá-
sával 1481 szakkör valósult meg több száz településen, 
összesen 7405 szakköri résztvevő jelenlétével. Tatán a 
Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság vállalta fel azt 
a feladatot, hogy összesen 20-20, heti gyakoriságú ne-
mezelés, vesszőfonás és mézeskalács szakköri foglal-
kozást tart az érdeklődőknek Tóth Balázs Gergelyné 
Hubik Mónika (MZNT) vezetésével. A szükséges alap-
anyagokat és eszközöket (pl. kötényeket, gyapjút, vesz-
szőt, a sütés kellékeit stb.) a Nemzeti Művelődési Inté-
zet biztosította. 2022. május 3-án ezen foglalkozásokon 
született díszes mézesbábokat, nemezelt és vesszőből 
font kézműves alkotásokat állították ki a szervezők.  

Hornyák-Pálmai Éva, a Nemzeti Művelődési Inté-
zet megyei igazgatója köszöntötte elsőként a kiállítás-
ra érkezőket és az alkotókat. Elmondta, hogy az NMI 
2000 szakkör támogatására kapott lehetőséget országos 
szinten. Ebből összesen 48 szakkör indult megyénkben, 
ezen belül is Tatán 3 alkotó közösség jött létre. Fantasz-
tikus élménynek nevezte, amikor először megtekintette 
a kiállítás darabjainak fotóit a JógyakorlatOn felületen. 
Hatalmas jelentőséggel bír az olyan program, amely 
a közösségeket képes összehozni, s amely során azok 
erősödnek, összekovácsolódnak. Tudomást szerzett 
arról is, hogy jó kis beszélgetések is folytak az alko-
tómunka közben. Az itt látható eredmények, gyönyörű 
munkák pedig már magukért beszélnek. 

Molnárné Tamás Anetta, a Tata és Térsége Kéz-
műves Egyesület elnöke megnyitó beszédében hang-
súlyozta, hogy A szakkör mozgalom legfőbb célja a 
művelődő közösségi élet újraindítása, az azonos érdek-
lődésű emberek összehozása, közösséggé formálása. 
Különböző népi kismesterségek alapjait sajátíthatták el 

a résztvevők – s mint az a kiállítási darabokon is lát-
ható, ez rendkívüli kreativitással és igyekezettel páro-
sult. Az ismert fazekasmester hölgy végül kiemelte azt 
a kreatív megoldást, mellyel a mézeskalács-díszítéskor 
megtanult motívumokat éppen egy kerámia díszítésére 
is felhasználta egy szakköri tag. 

A megnyitó utolsó akkordjaként, a házigazda szerepé-
ben Borsó Tibor, a népfőiskola elnöke szólt a közön-
séghez. Megköszönte a Tatai Rend-ház Kft.-nek, hogy 
helyet biztosított a kiállításnak. Kitért arra is, hogy a 
szakköri mozgalmat szervező NMI-vel régi az MZNT 
kapcsolata, de néhány évvel ezelőtt a népfőiskola a 
Nemzeti Művelődési Intézet kiemelt partnerévé vált. 
Fontosak tehát a szervezeti és közösségi kapcsolatok 
egyaránt, ezeket ápolni kell, s folytatni az együttműkö-
dést. Az elnök kifejezte azon kívánságát is, hogy még 
számos ilyen sikeres közös program valósulhasson meg 
a jövőben, ugyanilyen aktív és kreatív, lelkes résztve-
vőkkel, kiváló partneri együttműködésben. Végül pe-
dig megköszönte kollégáinak a szakköri foglalkozások 
és a kiállítás szervezését, lebonyolítását.

 (Képeinken a megnyitó pillanatai)
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MAGYARY KONFERENCIA – 2022.

Hagyományunkhoz híven már a konferenciát megelő-
ző napon megkezdtük a névadónkra, Magyary Zoltánra 
emlékező programsorunkat azzal, hogy a nevéhez kö-
tődő városi helyszíneken felidéztük élete tatai vonat-
kozásait, méltattuk életművét. Szülőházánál, majd a 
Tatai Járási Hivatalnál, végül a Környei úti temetőben, 
a Magyary házaspár sírjánál emlékeztünk és helyeztük 
el tiszteletünk virágait.

10-én 9 órakor, a tudós születésnapjára időzített konfe-
renciánk első akkordjaként a Magyary szobornál tartot-
tunk egy nagyszabású megemlékezést, koszorúzással 
egybekötve. Trnka Norbert, a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem ÁNK Magyary Zoltán Szakkollégiumának el-
nöke mondott beszédet, méltatva a közigazgatás-tudós 
napjainkban is modernnek, korát meghaladónak számí-
tó államelméleti munkásságát. 

10 órakor kezdetét vette a szakmai konferencia Tata 
Város Polgármesteri Hivatalának dísztermében. Kö-
szöntő hangzott el Czunyiné dr. Bertalan Judittól, az 
Északnyugat-magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna 
komplex fejlesztéséért felelős kormánybiztosától, or-
szággyűlési képviselőtől, aki elsősorban a Magyarytól 

származó „jól működő állam” fogalmát emelte ki és 
vetítette rá napjaink közigazgatási rendszerére. Michl 
József, Tata város polgármestere és Popovics György, 
a Megyei Közgyűlés elnöke elsősorban a tatai Magya-
ry Zoltán Népfőiskolai Társaság 27 éves fennállásának 
eredményeit, sokrétű közművelődési tevékenységét 
méltatta. 

Az idei konferencia különlegessége volt, hogy rend-
kívül színes repertoár várta az érdeklődőket. Érkeztek 
ismert előadók, de feltörekvő, ifjú, lelkes szakembere-
ket is megismerhettünk.  A prezentációk sorát Palich 
Etelka, a Magyar Kormánytisztviselői Kar elnöke „A 
Magyar Kormánytisztviselői Kar napjainkban” című 
előadásával kezdte meg, melyben a tisztviselők, hiva-
talnokok küldetését és feladatait foglalta össze, kitérve 
az etikus és empatikus tisztviselői gárda kialakításá-
nak lépéseire és a rá vonatkozó elvárásokra is. Gubík 
László, a martosi Eszterházy Akadémia alapító igaz-
gatója névadójuk életpályáját mutatta be egy rövidfilm 
segítségével, majd az akadémia oktatási rendszeréről, 
partnerszervezeteiről és a 2019-ben megalapított Mar-
tosi Népfőiskola működéséről beszélt. Borsó Tibor, 
az MZNT elnöke „A Magyary Zoltán Népfőiskolai 
Társaság múltja, jelene és jövője” címmel foglalta 
össze a 27 éves intézmény eddigi történetét. A kiin-
dulópont természetesen Magyary életműve és a Tatai 
Népfőiskola (1940-’44), a folytatás pedig a tudás, az 
ismeretek átadása és hozzáférhetőségének biztosítása, 
a közösségépítés, a kompetencia-fejlesztés – vagyis a 
közművelődés szolgálata. Juhász Marcell, a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem ÁNK Magyary Zoltán Szak-
kollégiumának tagja Magyary „Államéletünk válsága” 
című munkáját (1939) mutatta be előadásában. Olyan 
fogalmak hangzottak el, melyek a mai közigazgatá-
si rendszerben is élők és azóta is tartalommal bírnak: 
„hivatásos közszolgálat”, „konkrét gazdaságirányítást 
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végző szervek”, „közszolgák a közemberekért”, vagy 
„az emberek akaratának organikus beépítése a közigaz-
gatásba”. Másik fiatal előadónk, Zágorhidi Czigány 
Sebestyén, az ELTE PPK Ba hallgatója témaválasz-
tásával talán a legközvetlenebbül kapcsolódott a mai 
nap tematikájához, hiszen a népfőiskolák történetéről, 
azon belül is a Tatai Népfőiskola rövid, mindössze 
négyéves működéséről beszélt. Az utolsó előadást Dr. 
Nagyháziné Szabó Bernadette, az MZNT kommuni-
kációs vezetője tartotta – bemutatva az MZNT Magya-
ry e-pontját, mely a népfőiskolai tagságnak nyújtandó, 
konkrét és elérhető digitális segítséget jelent. A másik 
nóvum pedig a „zöld iroda” program, melyet a népfőis-
kola immáron egy éve sikerrel és kitartóan valósít meg 
mindennapi működése során, előtérbe helyezve a kör-
nyezettudatosságot.
 
 
 
 

(Képeinken a koszorúzás és a konferencia résztvevői)

Mottó: Boldog, ki nem próbálta még!
F. Villon

NÉPFŐISKOLÁNK – AZ MZNT – 
MŰKÖDÉSÉNEK TÁRGYI – 
HELYISÉGHASZNÁLATI – 

FELTÉTELEINEK ALAKULÁSA, 
VÁLTOZÁSAI 1995-2020 KÖZÖTT

Bevezető
A mottó a civil szervezetek működési körülményeire, a 
tárgyi feltételek megteremtésének, kialakításának nehéz-
ségeire utal. Még a kezdeti időszakban, illetve abban a 
fázisban, amikor egy szervezet olyan periódusba kerül, 
hogy rendszeres és szélesebb körű tevékenységet végez. 
Az MZNT ezen a területen megtett útjáról, mondhatnám 
„út”- pontosabban helyiség – kereséséről, amely még min-
dig nem zárult le szerintem –, szeretne reális képet adni ez 
az írás, mert annak aktív alakítója, időnként elszenvedője 
is voltam.

Kezdeti lépések – a rendezvényeink helyszínei
A fenti évszám (1995) egyúttal az alakulás évét is rögzíti. 
Miután magam is népművelőként dolgoztam, természetes 
volt, hogy az alakuló összejövetelünket a művelődési ház-
ban tartottuk Tatán. Sőt, székhelyünknek is az intézmény 
címét jelöltük meg. Ezzel nem is volt probléma, de ami-
kor első jelentős képzési sorozatunkat készítettük elő, ak-
kor kiderült, hogy a programhoz szükséges előadóterem 
használatáért már fizetnünk kellene… (Civil szervezetek 
számára a működési feltételek sosem ideálisak, ezért úgy 
döntöttünk, hogy más megoldást keresünk.)

A választás a Jávorka S. Mezőgazdasági Szakközép-
iskolára (Új út 19.) esett (1996), ahol akkor Hartmann 
Márton volt az igazgató. Így azután az első tanfolyamunk, 
amely a népfőiskola névadója, – Magyary Z. tudományos 
működéséhez kapcsolódott – és az önkormányzati képvi-
selők szakmai felkészítését célozta, ott valósult meg. Ezzel 
egy hosszú, több éves sikeres együttműködés-támogatás 
vette kezdetét, amely folytatódott Szilas Péter és Szeifert 
István igazgatósága idején is. Itt sikerült állandó helyet ta-
lálni a magyar történelmet feldolgozó – több mint 15 évig 
tartó – sorozatunknak és a számítógépes tanfolyamoknak 
is, ahol az eszközök biztosítása nélkülözhetetlen volt. Az 
említettek mellet még számos más programunknak is 
biztosítottak lehetőséget, még közgyűlést is tartottunk az 
intézményben, sőt még a szakképző tanfolyamunk sikeré-
ben, szakmai feltételeinek biztosításában is részt vállaltak 
az ott dolgozó kollégák.
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A Városi Művelődési Ház – későbbi hivatalos elneve-
zéssel Magyary Zoltán Művelődési Központ (Váralja u. 
4.) – a kezdeti akadályok ellenére nem maradhatott ki 
az igénybe vett intézmények köréből. Többféle progra-
munk kapott helyet, leghosszabb ideig az egészségügyi 
sorozat előadásait fogadta, de tartottunk ott tanévnyi-
tó ünnepséget, a Művelődés Hete programjait is. Leg-
nagyobb érdeklődést a Biblia Éve (2008) alkalmából 
szervezett sorozatunk keltette, amelynek nyitó előadá-
sán az előadóterem zsúfolásig megtelt, de még így is 
többen kívülről hallgatták az előadásokat. Sajnos, en-
nek ellenére a programok felét át kellett „helyeznünk” 
– egyeztetési nehézségek miatt a városházára.

Ha már az előbb említettem a városházát (Kossuth tér 
1.), amely a település fontos és patinás épülete és he-
lyet ad a képviselő-testületnek és a hivatali feladatokat 
végző, a városnak és lakósainak ügyeit intéző mun-
katársaknak is. Mielőtt az itteni használatról szólnék, 
felhívom két érdekességre az olvasó figyelmét (nem 
biztos, hogy minden polgártárs észlelte) az épülettel 
kapcsolatban. Az egyik, a patinás épület homlokzatát 
díszítő felirat, amely így szól: Tata városa a közügyért. 
A másik már kapcsolódik népfőiskolai hagyománya-
inkhoz. A főbejárat közelében található emléktáblán 
felsorolásra kerültek a várostörténet fontosabb esemé-
nyei, tényei, s ezek között ott szerepel a népfőiskola is! 
Ez természetesen a régi – Magyaryék által szervezett 
elődünket jelenti. És már tárgynál is vagyunk. Magya-
ry – mint utaltam rá – a közigazgatás tudományos mű-
velője-szakértője volt, ezért kezdettől fogva kerestük 
a kapcsolatot a város vezetésével, kérve és igényelve 
támogatásukat. Ennek gyakorlati kérdése akkor vető-
dött fel, amikor 1996-ban a Bercsényi u. 3. sz. épületre 
elhelyeztük a Magyary emléktáblát és megemlékezést 
szerveztünk. A szülőházi megemlékezések adták az öt-
letet-gondolatot a Magyary konferenciák szervezésé-
hez, s természetesen ezeknek a városháza adott otthont 
mindaddig, amíg nem váltak regionálissá, sőt orszá-
gossá. A folyamatos kapcsolat és együttműködés okán, 
kialakult az a gyakorlat, ha egyéb körülmények is indo-
kolták, úgy mindig számíthattunk a város vezetésének 
segítségére. Ennek jó példája a Biblia Éve (2008) alkal-
mából indított sorozatunk, amely a művelődési házban 
kezdődött, de egyeztetési nehézségek miatt a második 
fele már a Városházán fejeződött be.

A következő helyszín – a ma már nem működő – Hely-
őrségi Klub, még régebbi elnevezéssel Tiszti Klub, 
utalva a honvédség jelentős szerepére a városban. Ab-

ban az időszakban Domokos Ágnes volt az intézmény 
vezetője, aki régi kolléga, egy időben a Városi Műve-
lődési Ház vezetését is ellátta… A személyes kapcsolat 
megkönnyítette az együttműködést és ennek első idő-
szakában inkább esetenként használtuk az épület lehe-
tőségeit. Tartottunk itt közgyűlést, tanévnyitó ünnepsé-
get, ahol pl. Lezsák Sándor – az Országgyűlés alelnöke 
is részt vett. Legnagyobb látogatottsága úgy emlék-
szem az első városi Egészségnap rendezvényünknek 
volt. Legtöbb alkalommal viszont – az intézmény jel-
legéhez kapcsolódva – a „Hadtörténeti” sorozatunknak 
adott helyet, de a „Kertek-parkok” c. programunk is itt 
működött elejétől végig.
(folytatás decemberi lapszámunkban)

Keresztesi József

(Több, mint 20 évnyi együttműködés köt bennünket ösz-
sze a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel és a Magyary 
Zoltán Szakkollégiummal: sok közös szakmai program, 
tudományos konferencia, évenkénti Magyary díj fém-
jelzi a két intézmény kiváló kapcsolatát. Szeretettel gra-
tulálunk mi is Dr. Varga Rékának, az NKE ÁNTK dékán 
asszonyának kinevezéséhez – s ebből az apropóból kö-
zöljük a vele készült interjút – a Szerk.)   

„PERSPEKTÍVÁT KÍNÁLUNK 
A FIATALOKNAK” – 

INTERJÚ VARGA RÉKÁVAL

 
Megbízott oktatóként dolgozott a Nemzeti Közszol-
gálati Egyetem jogelőd intézményeiben, de ő maga 
sem gondolta volna, hogy tizenöt év elteltével dé-
kánként vezeti majd az Államtudományi és Nemzet-
közi Tanulmányok Kart. Dékáni programjáról és a 
közigazgatási képzés felértékelődéséről beszéltünk 
Varga Rékával, akitől megtudtuk azt is, milyen ér-
zés volt első hivatali napján okleveleket átadni a kar 
végzős hallgatóinak.

Hogyan emlékezik vissza a jogelőd intézményekben 
töltött időre?

Nagyon jó emlékeim vannak mindkét jogelőd intéz-
ményről. Akkoriban a Nemzetközi Vöröskeresztnél 
dolgoztam, rengeteg gyakorlati tapasztalatom volt, így 
ezzel összefüggő tárgyakat – nemzetközi humanitári-
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us jog, nemzetközi vöröskereszt mozgalom – oktattam 
mindkét helyen. A Zrínyin speciális hallgatóközönsé-
gem volt, de ez számomra nem volt újdonság, hiszen 
már akkor is évek óta oktattam katonákat. Olyan hall-
gatók vettek körül, akik a nemzetközi hadijogot később 
terepen alkalmazzák: éles helyzetben kell dönteniük, 
hogy milyen parancsot adnak, illetve adott helyzetben 
használhatnak-e fegyvert – ez sajátos látásmódot ad. 
A ménesi úti campuson többször jártam, nagyon sze-
rettem a hangulatát, és a tanszéket is, ahol dolgoztam; 
rettentően összetartó közösség volt. A hallgatók pedig 
céltudatosak és érdeklődőek voltak.

Tavaly tudományos főmunkatársként tért vissza a 
Nemzeti Közszolgálati Egyetem kötelékébe, az Eöt-
vös József Kutatóközpont (EJKK) Európa Straté-
gia Kutatóintézetébe. Tizenöt év elteltével teljesen 
más intézményben találta magát?

Az EJKK új világ volt számomra, mert feladatából 
adódóan némileg elkülönül a karoktól. Más volt a mi-
liő, mint amit korábban megszoktam, de naponta szem-
bejött egy-egy régi kolléga, akivel öröm volt újra talál-
kozni, így gyorsan otthon éreztem magam. Időközben 
az egyetem központja – a Ludovika Campus – is fel-
épült, és ez máig meglepetéseket tartogat számomra. 
Irigykedve nézem ezt a csodálatos campust, hiszen ab-
ban az időben, amikor az ELTE-n voltam egyetemista, 
az intézménynek nem volt egyetemi központja, én a re-
gensburgi tanulmányaim alatt találkoztam először igazi 
campusszal. Nagyon szerencsések az NKE-s hallgatók, 
hogy ilyen körülmények között tanulhatnak. Nem csu-
pán a szép épületek és a gyönyörű park miatt, hanem az 
összetartozás érzése miatt is, amelyet a Ludovika nyújt 
az állami szolgálatra felkészítő négy egyetemi kar hall-
gatói számára.

Hogyan kapta meg a dékáni felkérést?

Deli Gergely rektorral ismertük egymást korábbról, 
hiszen együtt dolgoztunk az EU Alapjogi Ügynök-
sége igazgatótanácsában, amelynek tagja voltam, de 
ezen kívül több közös projektben is tevékenykedtünk. 
Egy telefonbeszélgetés során sokat sejtetően mondta, 
hogy dékánt keres az Államtudományi és Nemzetközi 
Tanulmányok Kar élére, majd ezt egy másik beszélge-
tés, illetve egy személyes találkozó követte, amelyen 
elhangzott a konkrét felkérés. Olyan dékánra volt szük-
sége, akinek van közigazgatási tapasztalata, jártas a 
nemzetközi közegben és rendelkezik egyetemi háttér-
rel. Váratlanul ért, és nagy megtiszteltetésnek érzem. 
Rövid gondolkodási idő után nagy örömmel fogadtam 
el a felkérést.

Gyakorlatorientáltság és nemzetköziesítés – ez a két 
kulcsszava dékáni programjának.

Mindkettő fontos célkitűzés, és van már előzménye. 
Igyekszem továbbvinni és új eszközökkel erősíteni, 
gyorsítani a fejlődés fenti irányait, hozzáadva saját ta-
pasztalataimat. Az egyetem feladata, hogy a közigaz-
gatás számára képezzen hallgatókat, ami egyrészt spe-
ciális tudást, másrészt speciális készségeket igényel. 
Mivel gyakorlati területről érkezem, fontos számomra, 
hogy az elméleti képzés mellett ez megjelenjen az okta-
tásban: be kell vonzanunk olyan gyakorlati szakembe-
reket, akik egyedi látásmódot adhatnak hallgatóinknak. 
Minden szaknál a saját területükhöz kapcsolódóan, 
például külső helyszíneken is tartanánk órákat, hogy 
a hallgatók kiszakadhassanak az iskolapadból. Fon-
tos, hogy lássák, hogyan, milyen környezetben folyik 
a munka egy minisztériumban vagy nemzetközi szer-
vezetnél. Ez az oktatási élményt is növeli a hallgatók 
számára.
Nemzetköziesítésen több dolgot értek. Fontosak az 
egyetemközi kapcsolatok, a hallgatói és oktatói mobi-
litás, hogy párbeszédet folytassunk más felsőoktatási 
intézményekkel, tanuljunk egymástól. De a nemzet-
köziesítés azt is jelenti, hogy az oktatásban markánsan 
jelen kell lennie a nemzetközi aspektusoknak. Alapve-
tően a magyar közigazgatásba képezünk hallgatókat, 
de hazánk nem légüres térben működik, azt gondolom, 
úgy tudjuk képviselni a magyar érdekeket a legjobban, 
ha tisztában vagyunk a külföldi történésekkel. A nem-
zetköziesítés harmadik szálaként külföldön is népsze-
rűsítenünk kell tudományos eredményeinket, növelve 
egyetemünk láthatóságát.
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Igyekszem majd elérni, hogy az oktatók megkapjanak 
minden az előmenetelükhöz, hazai, nemzetközi kap-
csolataik építéséhez szükséges támogatást. A sikeres 
kar kulcsa az elégedett, motivált oktató. Közvetlen 
kapcsolatot szeretnék kialakítani a hallgatókkal, mert 
az ő visszajelzéseik is nagyon fontosak.
A gyakorlatorientáltsághoz kapcsolódóan a karnak 
feladata az is, hogy reagáljon a napjainkban felmerü-
lő kérdésekre, ezáltal a kutatók és oktatók is hozzá-
járulhatnak saját szakterületük népszerűsítéséhez. A 
tudomány-népszerűsítés mellett az is elvárás, hogy a 
közigazgatás számára megfelelő módon tolmácsoljuk 
a kutatási eredményeket.
Fontos célkitűzésem, hogy továbbfejlesszem a kapcso-
latot, párbeszédet és együtt gondolkodást a nemzetközi 
képzési programok (MDA, NEP), az EJKK és a kar kö-
zött, hiszen egymást így tudjuk erősíteni.

Mit gondol a kar által kínált képzésekről?

A kar által gondozott képzések esetében három pillér-
ről beszélünk. Az egyik a széles, generális tudást adó 
alapszakok pillére, a másik az erre épülő specifikáltabb 
mesterszakoké, valamint az államtudományi osztatlan 
mesterképzés, amelynek idén végzett az első teljes év-
folyama. A karon oktatásmódszertani reform indult, 
hogy élményszerűbb legyen az oktatás, hozzáadva a 
közszférában jól kamatoztatható tudást és készségeket. 
A lassú, unalmas aktatologatásból a közszféra nagy fel-
készültséget igénylő, pörgős terület lett, ahol a magas 
szintű tudás és készség alapvető feltétel. Ezek mellett 
fontos a külső és belső visszacsatolás és a folyamatos 
vizsgálat, fejlesztés is, amelyeknek köszönhetően a jö-
vőben képesek lehetünk képzéseinkkel választ adni a 
gyorsan változó kihívásokra, ahogy tette ezt a kar ko-
rábban például a kiberbiztonsági mesterképzés létreho-
zásával. Az irány jó, és igyekszem majd további fejlő-
dési lehetőségeket kutatni.

Találkozhatnak Önnel a hallgatók valamilyen tan-
tárgy keretében? Milyen oktatónak gondolja ma-
gát?

Szeretek oktatni, igyekszem jól csinálni, de ami igazán 
fontos, hogy a hallgatók milyennek tartanak. A velük 
való közvetlen kapcsolat nélkülözhetetlen, ezért is fo-
gok már a következő félévben néhány órát tartani, jövő 
tavasztól pedig rendszeresen oktatok majd. A Nemzet-
közi Jogi Tanszék docense vagyok, a hallgatók ezen 
a területen fognak velem oktatóként találkozni. Azon 

kívül, hogy elméleti tudást adok át, gyakorlatorientált 
órákat tartok, amelyen rengeteg valós történetet, sztorit 
mesélek el; talán ezeknek köszönhetően is népszerűek 
a kurzusaim – legalábbis ezek a hallgatói visszajelzé-
sek. Oktatóként számomra az a legnagyobb elismerés, 
hogy többen is, bevallottan, az én óráim hatására vá-
lasztották a nemzetközi jogi pályát.

Mivel lehet a mai fiatalokat ösztönözni, hogy állam-
tudományi területen tanuljanak tovább?

Perspektívát kínálunk a fiataloknak. Ahogy korábban 
említettem, a közigazgatás teljesen átalakult: vonzó 
életpályamodellt nyújt, egyre nagyobb a reputációja, 
egyre sokszínűbb tudást igényel, és a fizetések is ver-
senyképessé váltak. Egy valami nem változott: a sta-
bilitása. Az államtudományi képzés széles spektrumú 
szakértelmet ad, és vezetői pályára is felkészít. Célom, 
hogy a képzések során nagy arányban gyakorlati szak-
emberek bevonásával is oktassunk, akik magukénak 
érzik az egyetemet. Fontos, hogy segítsük a fiatalokat 
a pályaválasztásban és elhelyezkedésben is. A számok 
igazolnak bennünket: az ide jelentkezők száma és a kar 
hallgatói létszáma is folyamatosan növekszik.

Hivatalba lépésének első napján okleveleket adott át a 
kar végzős hallgatóinak.

Megható volt, hiába is tagadnám. A diplomaosztó meg-
határozó élmény a hallgatók és a Kar életében is. Ugyan 
nem vettem részt a most végzett hallgatók képzésében,
de a saját húszéves oktatói tapasztalatom alapján tu-
dom, hogy nagyon felemelő és felelősségteljes érzés, 
hogy közvetlen befolyásunk van az ország közigazga-
tásának jövőjére.

Mi lesz a következő feladata?

Minél hamarabb szeretném „belakni” az új munkahe-
lyemet. Ez elsősorban rengeteg találkozót, megbeszé-
lést jelent; Patyi András és Koltay András prorektorok-
nál és Kis Norbert rektorhelyettesnél kezdtem, hiszen 
ők azok, akik talán a legjobban ismerik az egyetemet. 
A következő hetekben igyekszem alaposan megismerni 
az oktatókat, vezetőket, társintézményeket. Ez már csak 
azért is fontos, mert hiszek a csapatjátékban, amelyhez 
elengedhetetlen egymás megismerése.

Szerző és fotó: 
Szilágyi Dénes
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HÁROM ÉVE INDULT KLUBUNK!

Népfőiskola klubnak kereszteltük a Keresztesi József 
(Népfőiskolánk örökös tiszteletbeli elnökének) kezde-
ményezése alapján elindított szervezkedést.

Azzal az elképzeléssel fordultunk a tagsághoz, hogy 
egy közéleti témákkal foglalkozó, nyitott csoportot 
hozzunk létre, amely havonta egyszer találkozik egy 
kiválasztott téma megvitatására. Kevés megkötöttség-
gel bíró, laza baráti társaságot képzeltünk el. Alaptétel 
volt a politika-mentes működés, és a személyes diszk-
réció.

Az induláskor kialakult tíz fő körüli létszám stabilan 
tartja magát három éve, még a pandémia és az idei ká-
nikulai nyár sem ártott meg.

A tárgyalandó témák döntően közmegegyezéssel, időn-
ként szervezői döntés alapján kerülnek kiválasztásra. 
Egy vállalkozó tag felkészül egy kis vitaindítóval, de 
általában mindegyikünk így tesz. Kutakodunk köny-
veinkben, az internet korlátlan lehetőségeiben, és leg-
főképp tengernyi tapasztalatunkban és féltve őrzött 
emlékeinkben. Legutóbb, javaslatra mindenki külön 
témákkal jelentkezett. Ezáltal belekaptunk egy-egy 
kérdésbe, de a reagáláshoz sem felkészülés, sem idő 
nem volt. Egyenként folytatjuk a felmerült témákat. 
És folytatjuk erőfeszítésünket féléves vagy akár éves 
program kidolgozására, amivel már az első időkben 
próbálkoztunk.

Az első idők óta felvetődött egy klubvezető kiválasztá-
sa is, ami nemrégiben meg is történt Fejér Mária sze-
mélyében.

A két órára tervezett idő minden alkalommal gyorsan 
elrepül, és kevésnek bizonyul, tudnánk még a témákat 
boncolgatni, hiszen mindig újabb és újabb reakciók ve-
tődnek fel. Úgy látszik, közös jellemzőnk a kíváncsi-
ság. És bizony, olykor nehéz visszatartani a mondani-
valót, és kivárni a sorunkat, ez a kihívás előttünk van!
A szervezéskor elképzelt baráti viszony kialakult, de 
örömmel tudnánk fogadni pár csatlakozót is.

Népfőiskola célja: „a világban való eligazodáshoz 
szükséges élethosszig tanulás segítése, hozzájárulás a 
modern világunk változásainak megértéséhez, az új is-
meretek megszerzéséhez”- megvalósul  ebben a klub-
tevékenységben.

Ez a kis sziget a társadalmi életben, különös tekintettel 
a zavaros és nehéz körülményekre és a személyes élet-
helyzetek változásaira, nagyon értékelendő.

FOGADJUK, HOGY MEGBECSÜLJÜK!

Fejér Mária
elnökségi tag, klubvezető

 

(Képünkön a klub tagjai)

NÉPFŐISKOLAI VENDÉGEKET 
FOGADTUNK DÁNIÁBÓL

A Budapest Környéki Népfőiskolai Szövetség partnere, 
a dán INTERFOLK Institute for Civil Society 7 fős de-
legációja egy ERASMUS+ Mobility projekt keretében 
Magyarországra látogatott.  

Különböző kulturális, valamint a társadalmi kohéziót 
és a befogadást segítő tevékenységek/projektek bemu-
tatására kérte föl a dán partner Népfőiskolánkat, így a 
küldöttség eljutott Tatára is. 

Az MZNT egy prezentáció segítségével beszámolt 
sokszínű közművelődési, kulturális, közösségszervező 
tevékenységéről, középpontba állítva a 12, eddig meg-
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valósult uniós projektjét. Előadásunkban kiemeltük a 
hátrányos helyzetűek (idősek, álláskeresők, romák stb.) 
célcsoportjára irányuló fejlesztő és segítő programjain-
kat, valamint az önkéntesség népszerűsítéséről szóló-
kat. Dán vendégeink különösen szívesen hallgatták a 
beszámolót arról a modellünkről, mely a 2. projektévét 
is lassan befejező Erasmus+ nemzetközi projektünknek 
is fő témaköre: az idősek digitális fejlesztése fiatal ön-
kéntesek bevonásával. 
A szakmai találkozó végén egy kellemes városi vonato-
zás következett, mely alkalmat adott megtekinteni Tata 
legcsodásabb részeit, műemlékeit, természeti szépsé-
geit. 
A dán kollégák azzal a szándékkal köszöntek el tőlünk, 
házigazdáktól, hogy a fellelt kapcsolódási pontok alap-
ján kialakítjuk együttműködésünket. Erre mindkét fél 
teljes nyitottságot és határozott intenciót mutatott.  
 

- nszb -  
 

(Képeinken a nemzetközi találkozó vendégei, 
résztvevői)

ÁHI JÓGA SPORTNAP

A rendezvény a tatai Új Úti Egységes Gyógypedagó-
gia Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, 
Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégiumban 
az ÁHI Jóga Egyesület megbízásából 2022.05.26-án a 
Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság szervezésében 
került lebonyolításra.
9 órakor Borsó Tibor, az MZNT elnöke és Bacsárdi Jó-

zsef, az ÁHI Jóga Egyesület elnöke által tartott meg-
nyitó ünnepségre tanáraik kíséretében felsorakozott az 
iskola apraja-nagyja.
Megnyitó után a gyerekek megmérettették magukat a 
különböző pontokon felállított kihívásokban. Az udva-
ron többek között foci, íjászat, kosárlabda, tollaslabda 
várta őket, míg az aulában petanque, illetve különböző 
kézműves foglalkozásokat, kézműves játékokat tudtak 
kipróbálni. A Fenntartható játszóházban Tic-Tac-Toe 
taktikai és ügyességi fejlesztő játék, X és O jelű kis, 
rizzsel töltött zsákokat raktak a játék táblájára. A Bo-
rEcset művészeti műhely tagjai által megfestett „mese 
kavicsokkal”, „kavics dominóval” játszottak a gyere-
kek. Malom játékot, kupak memória játékot - magunk 
készítette kézműves játékot. A Kézműves játszóház-
ban pólófonalat ujjfonással dolgoztak fel, nyakláncot 
készítve belőle. Gyapjúból nemezelt gyűrűt és karkötőt 
alkottak. Színezőket, színes ceruzákat is nagy örömmel 
használtak a gyerekek.
13 órától finom ebéddel vártuk a kicsiket, a felügye-
lőket, a tanárokat. Majd 13:30-tól pedig az eredmény-
hirdetésre került sor. Szinte minden gyerkőc nyakába 
akaszthatott egy-egy érmet, ezt követően pedig tombo-
lahúzással zárult a program, ahol apró kis ajándékokkal 
lettek gazdagabbak a gyerekek.

Farkasdi Tünde

(Képeinken a megnyitó pillanatai;
izgalmas játékokban vehettek részt 

a sportnap kedvezményezettjei;
a mozgalmas nap végén kiosztott érmek)
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A bábolnai látóút csapata – 
háttérben az új buszunkkal

Erasmus műhelybeszélgetés zajlott 
a szépkorúak digitális fejlesztéséről

A mézeskalács szakkör 
szorgos tagjai és oktatója

1. Országos Civil konferencia

MATata tábor

Héregen emlékeztünk meg Magyary Zoltán és felesége 
tragikus halálának évfordulójáról
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A héregi koszorúzás részvevői

„A Szakkör” kiállítás megnyitója

Teqball sajtótájékoztató

Főhajtás a héregi kopjafa előtt

Környezettudatos Tata programunk 
lelkes csapata

A Fellner konferencia
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