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Beszámolónk az V. IKSZ Börzéről 
2022. november 24-én zajlott a Magyary Zoltán Népfőisko-
lai Társaság által ötödik alkalommal szervezett IKSZ Börze.

Közös nevezőn vagyunk 
Népfőiskolánk vezetése folyamatosan keresi azon lehetősé-
geket, melyek hozzásegítenek bennünket a kulturális-közmű-
velődési tevékenységeink bővítéséhez, színesítéséhez.

2021. évi beszámolónk és közhasznúsági jelentésünk

Jó gyakorlatokat gyűjtöttünk Erdélyben
Projektünk (Erasmus+ KA2, „Innovatív jó gyakorla-
tok a szépkorúak digitális fejlesztésére”, 2020-1-HU01-
KA204-078753) újabb helyszínén, Székelyudvarhelyen…

Értékeink, hagyományaink megőrzéséért - 
„A Szakkör”  

A Nemzeti Művelődési Intézet és a Népművészeti Egyesüle-
tek Szövetsége egymással karöltve a hagyományőrzést és a 
közösségteremtést szem előtt tartva létrehozta https://aszak-
kor.hu internetes felületet.

„Az Év Tanára” díj – 2022. 
Interjú Csúzyné Harasztosi Juliannával, az Eötvös József 
Gimnázium tanárával

Látogatóban a kiscsőszi Hunyor Népfőiskolánál 
A Nemzeti Művelődési Intézet idén is megrendezte a Közös-
ség Építő Kultúránk (KÉK) programsorozatot 2022 június 
és szeptember között.

Rangos szakmai küldöttség járt nálunk Lakitelekről
A Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság a Kárpát-meden-
cei Népfőiskolai Hálózathoz való 2016. évi csatlakozásával 
egyértelműen letette voksát a közművelődés szolgálata, va-
lamint a hagyományok, helyi értékek őrzése, ápolása és gya-
rapítása mellett.

Lengyel-magyar találkozó az együttműködés jegyében 
A Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság lengyel szerveze-
tek képviselőit látta vendégül november 10-én székhelyén, a 
volt Piarista rendházban.

A meghívónk a Ludovikára szólt
Népfőiskolánkat 22 éves együttműködés fűzi a Nemzeti  
Közszolgálati Egyetemhez és annak jogelődjéhez.

Az „Év Önkéntese” díj – 2022. 
Interjú Balogh Szidónia diák önkéntesünkkel

A 2022. évi MaTata-verseny eseményei
A 34. Matematikai Versenyt a Vaszary János Általános Isko-
la pedagógusai szervezték az MZNT „MaTata - helyi értékek 
a matematika tükrében” elnevezésű pályázati támogatásá-
val. 

A Kishercegtől a Barátság kőolajvezetékig
A barátság emberi viszony, érzelmi, lelki, anyagi, kognitív 
erőforrás.

Népfőiskolánk – az MZNT – működésének tárgyi – 
helyiséghasználati – feltételeinek alakulása, változásai 

1995-2020 között
A Refi, amint a mindennapi beszélgetésekben nevezzük, fon-
tos szerepet töltött be a népfőiskola működésében.

„Közösségünk kiváló példa az összetartásra, 
az egymásra való odafigyelésre”

A Héregi Búzavirág Nyugdíjasklub aktív vezetőségével, tag-
ságával 2022. március 24-én találkoztunk először. 

Magyarkanizsai találkozó Nr.2 
Erasmus+ nemzetközi projektün erdélyi, felvidéki és délvi-
déki partnereink együttműködésével Magyarkanizsán zárta 
második projektévét. 

Nálunk is: #ERASMUSDAYS!
A nemzetközi #ErasmusDays programjaihoz mi is csatlakoz-
tunk egy bemutató tréning keretében.

Bemutatkozik az új diákpolgármester:
Ködmön Kristóf a Tatai Református Gimnázium kilencedik 
osztályos tanulója
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INTERJÚ 2022. – FORRÁS RÁDIÓ

2022. december 6-án Borsó Tibor elnök interjút adott a 
Forrás Rádiónak. A téma Népfőiskolánk működése, múlt-
ja, jelene és jövője. 

- 1995-ben alakult, tehát 27 éves múlttal rendelkezik az 
intézmény. Mely szellemi alapköveken nyugszik a népfőis-
kola?

Elsőként Magyary Zoltán közigazgatás-tudós, névadónk 
szellemi örökégét kell megemlítenem, aki nem csak or-
szágos szinten és külföldön, de itt, az akkori tatai járásban 
is kifejtette magas szintű kulturális, tudományos és köz-
életi tevékenységét városunk és környékünk fejlődésének 
kiemelkedő szakmai ösztönzőjeként. A másik forrásunk a 
műveltséget, szélesebb látókört, önbizalmat és fejlődési 
perspektívát adó Tatai Népfőiskola, mely 1940 és 1944 
között fogadta felnőtt hallgatóit. A modern kor szerve-
zeteként nekünk kötelességünk ápolni és őrizni szellemi 
elődeink emlékét.  

- Melyek a népfőiskola kulturális, közösségépítő, tudásá-
tadó működésének főbb pillérei?

Hosszú távú együttműködés fűz bennünket Tata Város 
Önkormányzatához, hiszen évek óta látunk el közművelő-
dési feladatokat a városban. 2021 ősze óta tevékenysége-
inket megyei szintre emelhettük azzal, hogy a tatabányai 
KPVDSZ Művelődési Ház fenntartóiként részt veszünk a 
megyeszékhely kulturális életében is.

Miniszteri rendelet szerinti közművelődési alapszolgál-
tatásainkat éves szolgáltatási tervünk alapján valósítjuk 
meg. Kiemelem sokszínű tevékenységi sorunkból a kö-
zösségi és társadalmi részvétel fejlesztéséhez tartozó előa-
dásainkat, melyek az élethosszig tartó tanulás részeként 
öregbíti a népfőiskola hírnevét. Szervezünk tanulmányi 
és látóutakat, vándorakadémiát, vezetünk kézműves mű-
helyt, és idén már két Magyary konferenciát is rendeztünk 
a korábbi egy helyett (tavasszal megemlékezve a szomorú 
héregi eseményről). A tehetséggondozás legfőbb epizód-
ját, a népszerű MaTata Túrát májusban zártuk. Említettem 
már a Tatabánya-újvárosi városrész KPVDSZ Művelődé-
si Házának működtetését, valamint fontos még a városi és 
regionális kiemelt kulturális programokon való részvéte-
lünk is.     

- Milyen innovatív módszerek jelennek meg a kompeten-
cia-fejlesztő munkájukban? 

Elsősorban a célcsoportokhoz való alkalmazkodásunkat 
emelem ki az innováció szempontjából. A covid járvány-
helyzet okozta nehézségek, a személyes kapcsolatok hi-
ánya arra késztetett bennünket is, hogy megújítsuk kom-
munikációs lehetőségeinket is. A tagságunkkal hírlevél 
indításával tartottuk a kapcsolatot, a közgyűléseinket on-
line rendeztük meg, a honlapunkon e-learning anyagok 
feltöltésével tettünk eleget a tudásmegosztást célzó válla-
lásainknak. 

A MaTata Túra matematika versenysorozatnál például 
olyan feladatokat oldottak meg a diákok, amelyek váro-
sunk természeti és épített környezetéről, történelméről, ér-
tékeiről, szépségeiről szóltak, így a gyerekek látókörét, a 
lakóhelyük megismerését és az ahhoz való ragaszkodását 
is erősítettük. Sőt, tavaly már online zajlott a feladatmeg-
oldás is, s nem papír alapon. 

Szólnom kell még arról az innovációnkról, melynek pilot 
projektje a már korábban lezárult „Ülj mellém!” digitális 
kompetencia-fejlesztő tanfolyamunk volt: az idősek úgy 
tanulták a számítógép-kezeléssel kapcsolatos ismerete-
ket, hogy közben az iskolai közösségi szolgálatot teljesítő 
diákok segítették őket önkéntes munkájukkal. Ezt a mo-
dell fejlesztjük most tovább nemzetközi Erasmus+ pro-
jektünkben is, amely ősszel már az utolsó megvalósítási 
évébe lépett.    

- A népfőiskola szerteágazó partnerségi rendszerrel ren-
delkezik. Mely partnereiket emelné ki, és milyen jövőbeli 
együttműködési lehetőségekről számolhat be?

Az együttműködéseink számunkra különös jelentőséggel 
bírnak, és témakörüket tekintve is valóban számosak. Úgy 
gondolom, hogy a teljesség igénye nélkül említhetek csak 
partnereket:
Tata Város Önkormányzata, járási és a Tatai-medence ön-
kormányzatai, a Megyei Önkormányzat, a Kormányhiva-
tal, a foglalkoztatási osztályok, a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem és az NKE Magyary Zoltán Szak-
kollégiuma, az Erasmus+ projektünk partnerei és a Kár-
pát-medencei Népfőiskolai Hálózat alapító népfőiskolái.

 
- Mekkora és milyen összetételű csapat végez ennyi és 
ilyen széles körű tevékenységet a népfőiskolán?
 
Elmondhatom, hogy kezdetben csak önkéntes csapat 
dolgozott a népfőiskolán, mely 2008-ra már 9 fős stábra 
emelkedett a munkaerőpiaci szolgáltatásunk elindításával. 

A 2016. évi szervezetfejlesztés két fős munkaszervezet-
tel indult, mely 2020-ra 42 főt számlált a munkaerőpiaci 
szolgáltatásinknak is köszönhetően. Jelenlegi létszámunk 
20 munkavállaló. 

Munkánkról elért eredményeink beszélhetnek leginkább: 
munkaerőpiaci szolgáltatásainkkal 12 év alatt 90 000 főt 
értünk el, a közhasznú tevékenységeinket látogatók száma 
körülbelül 50 000 fő évente, és civil szervezeti kapcsola-
taink száma 65.

Borsó Tibor
elnök

BESZÁMOLÓNK AZ V. IKSZ BÖRZÉRŐL 

2022. november 24-én zajlott a Magyary Zoltán Népfőis-
kolai Társaság által ötödik alkalommal szervezett IKSZ 
Börze. Itt találkozhattak az iskolai közösségi szolgálatra 
jelentkező diákok és az őket szeretettel váró szervezetek. 
Együttműködő partnerünk volt Tata Város Önkormányza-
ta és a Tata Város Diák Önkormányzata (TAVIDÖK). A 
program után, délután összeültek a standoló szervezetek 
egy jó kis eszmecserére: elmondták tapasztalataikat, ér-
tékeltek, és közösen tettek javaslatot a következő börze 
megrendezésének részleteire.   

Kiknek és miért fontos ez a rendezvény?
A köznevelési törvény előírása szerint 2016-tól az érett-
ségi vizsga megkezdésének feltétele, hogy minden diák 
50 órányi közösségi szolgálatot (önkéntes munkát) végez-
zen középiskolai tanulmányai során. A népfőiskola által 
kezdeményezett rendezvényeken civil fogadó szervezetek 
állították föl standjukat, és várták a diákokat, hogy bemu-
tatkozhassanak, felkelthessék tevékenységeik iránt az ér-
deklődést.

Mint zsák a foltját
A nagyszabású programon minden egyes kiállító és a 
megjelent tanulók is nyernek: a civilek személyesen is-
mertethetik meg szervezetüket, szemléltethetik minden-
napi feladataikat, a diáksereg pedig akár már a helyszínen 
választhat a bőséges kínálatból, eldöntheti az önkéntes 
óráinak eltöltésének módját. Egymásra találnak a felek 
- éppen úgy, mint - a korábbi IKSZ szlogenünk szerint 
- zsák megleli a foltját. Célunk az IKSZ rendezvényeink-
kel, hogy tartalmas, élményekkel teli, jó érzéssel eltöltő 
önkéntes munkát végezzenek a diákjaink középiskolás 
éveik alatt.

Az országban egyedülálló nagyszabású közösségi progra-
munk sikere számokban is mérhető: 
- 26 fogadó szervezet összesen 60 fő képviseletében,
- 490 diák jelent meg a középiskolákból érkezve.
Aki eljött hozzánk, sok-sok érdekes és izgalmas tevékeny-
séget láthatott és ismerhetett meg közelebbről: 
- milyen érzés egy tűzoltóruhában, légzőkészülékkel,  
 oxigénpalackkal mozogni,
- kerekesszékben közlekedni,
- dobolni, gitározni, közösen zenélni,
- élesíteni a memóriát,
- mesterséges lélegeztetést végezni.

Köszönjük az iskoláknak, a diákoknak, a fogadó szerve-
zeteknek a részvételt. Jövőre újra találkozunk!

- nszb-

Képünkön a fogadó szervezetek közös csoportképe

Képünkön két diák a magyarys fotókeretben
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KÖZÖS NEVEZŐN VAGYUNK

Népfőiskolánk vezetése folyamatosan keresi azon lehe-
tőségeket, melyek hozzásegítenek bennünket a kulturá-
lis-közművelődési tevékenységeink bővítéséhez, színe-
sítéséhez. 2021 őszén adódott egy ilyen alkalom, a tatai 
székhelyünk megtartása mellett, természetesen. A tatabá-
nyai KPVDSZ Művelődési Ház (2800 Tatabánya, Kós 
Károly út 17/A.) önálló jogi személyként működő civil 
szervezet az MZNT fenntartása alá került a tavaly augusz-
tusi közgyűlés által elfogadott határozat alapján. Ezzel a 
lépéssel lehetőséget kaptunk arra, hogy tevékenységeink-
kel, programjainkkal a megyeszékhelyen, tehát megyei 
szinten is jelen lehessünk. 

Ennek apropóján felkerestük Somogyi Nórát, aki immá-
ron 7. éve a KPVDSZ Művelődési Ház igazgatója, s a me-
gyeszékhely jól ismert, agilis közművelődési szakembere. 
Vele beszélgettünk arról, milyen változásokat él most a 
tatabányai intézmény, s mi várható a jövőbeni működését 
illetően.

Az igazgatónő először is hangsúlyozta, hogy jelenlegi 
székhelyük ideiglenes, hiszen a KPVDSZ Művelődési 
Ház eredeti épületében egy TOP uniós pályázat keretében 
belső átépítési munkálatok veszik kezdetüket hamarosan 
(maga a projekt korábban indult, most érkezett utolsó 
fázisába). Mostani ideiglenes helyük, (amelyet Tatabá-
nya Megyei Jogú Város Önkormányzata külön szerző-
dés alapján ingyenesen biztosít) harmada a réginek, így 
ügyesen kell gazdálkodni a szűkösebb lehetőségekkel. Az 
eddigi 18 csoportot azonban minden erejükkel igyekez-
nek összetartani, a foglalkozásoknak helyet adni ebben 

az átmeneti időszakban. Sőt, Nóra kiemelte azt is, hogy 
éppen mostanában nyitottak új irányt célcsoportjaikat il-
letően: szeretnék intenzívebbé tenni a fiatalokkal való 
kapcsolatot, vagyis a városi ifjúságkultúrát fejleszteni – a 
szakmában ismert kifejezéssel élve. A tatabányai DÖK 
(Városi Ifjúsági és Diák Önkormányzat) képviselőivel ta-
valy december óta vonták szorosabbra a köteléket, hogy 
együttműködésükkel sikeresen valósíthassák meg az ifjú-
ság és az idős korosztály közelebb hozását. Célul tűzték ki 
közösen, hogy a fiatalokat igyekeznek minél több olyan 
programba bevonni, mely az idősekért és szépkorúakért 
jönnek létre – szép példája ennek az Anyák napja alkal-
mából rendezett ünnepség, melyen fiatalok szavaltak az 
időskorúak közönségének. Nemes elgondolás, aktuális és 
szükséges is egyben a generációk között kialakult űr csök-
kentése. 

A pandémia idejére visszaemlékezve Somogyi Nóra el-
mondta: szinte zökkenőmentesen tértek át az online jelen-
létre és kapcsolattartásra. Hihetetlennek élték meg ők ma-
guk is, mi mindenre kerülhetett sor annak ellenére, hogy 
személyes találkozás nem jöhetett létre az elmúlt idő-
szakban: a közös főzés és tánc, a beszélgetős programok 
ugyanúgy folytak tovább, csak az internet adta keretek kö-
zött. Nóra szerint „nincs lehetetlen, csak tehetetlen”. Amit 
meg akarunk tenni, arra tűzön-vízen át is képesek lehe-
tünk, ha megpróbáljuk, és persze kitartóak vagyunk. Így 
alakult ki a KPVDSZ Művészterasz is 2021 nyarán, mely 
egyrészt támogatási forrásból, másrészt az intézmény dol-
gozóinak önkéntes munkájával jött létre a környékbeliek 

igazi kis oázisává: kellemesen hűs, árnyas ligetben, raklap 
bútorokkal berendezett helyszínen, szabadtéren fogadja 
be a különböző kulturális műsorokat az új közösségi tér 
(igaz, egyelőre az épület felújítása miatt jelenleg nem üze-
mel).  

A kép forrása: https://www.kpvdsz.hu/palyazatok.html
 
A tatai népfőiskola és a hamarosan a felújított székhelyére 
visszaköltöző KPVDSZ Művelődési Ház jövőbeli együtt-
működéséről kérdezve megtudtuk Somogyi Nórától, hogy 
nyitás után az épület szakmai működésének több évtize-
des hagyománya mellett, a már kialakult profilt megtart-
va felkutatni azokat a lehetőségeket, amelyekkel Tatabá-
nya-Újváros és az ott élők társadalmi igényeit szolgálják. 
Ez az időszak 2023 tavaszára várható. A művelődési ház 
szívesen befogad minden olyan programot, tanfolyamot, 
rendezvényt, mely erősíti és kiegészíti a jelenlegi kultu-
rális kínálatot. Célunk, hogy megtöltsünk kulturális tarta-
lommal egy XXI. századi közművelődési intézményt.

Dr. Nagyháziné Szabó Bernadette

JÓ GYAKORLATOKAT GYŰJTÖTTÜNK 
ERDÉLYBEN – AVAGY AMIKOR EGGYEL TÖBB 

FELADATOT KELL MEGOLDANI 
A TERVEZETTNÉL

Projektünk (Erasmus+ KA2, „Innovatív jó gyakorla-
tok szépkorúak digitális fejlesztésére”, 2020-1-HU01-

KA204-078753) újabb helyszínén, Székelyudvarhelyen, 
a szokásos szakmai csapattal (CNESA – Magyarkanizsa, 
SRB, Marthos o.z. – Martos, SK, HUREF – Székelyud-
varhely, RO, a koordinátor MZNT – Tata, HU) két té-
makör megbeszélésére gyűltünk össze: hivatalos ügyek 
online intézése; fake news, kéretlen tartalmak kezelése. 
Célcsoportok: idősek, szépkorúak – digitális készségeik 
fejlesztése; fiatalok – bevonásuk mentorokként.  
Amikor egy belevaló szakmai találkozó beindul, semmi 
sem állíthatja meg. Még egy áramszünet sem! Digitális 
kompetenciák szerzéséről beszéltünk – a négyből majd-
nem két órán keresztül áram (internet, projektor, lámpa 
stb.) nélkül. Megoldottuk. Majd az igazán izgalmas pilla-
natok is eljöttek az áram visszatértével... 
A két jó gyakorlatunk („Sorban állás nélkül a hivatal-
ban”; Álhír? Kösz, nem!”) megtárgyalásakor online be-
kapcsolódott a Vajdaságból CNESA partnerünk vezetője, 
Sarnyai Károly kollégánk, nem mellesleg informatikus, 
és digitális ismeretek oktatója is. A helyszínen is akadt 
szakmai segítőnk, nem is egy: Lőrincz Edit informatika 
tanár, a székelyudvarhelyi Backamadarasi Kis Gergely 
Református Kollégium tanára, az Egy Mosoly az Életért 
Egyesület elnöke, valamint Juhász Krisztina elnökségi ta-
gunk – mindkét szakember időseknek is tart vagy tartott 
már digitális képzést. 
Az online hivatalos ügyek tárgykörben számítógépes 
és okostelefonon történő ügyintézés részleteit egyaránt 
megtárgyaltuk: az applikáció letöltése például parkolási 
díj kifizetéséhez, a felhasználói fiók létrehozása, netban-
kolás, rezsi-, adó- és illetékfizetés otthonról, anyakönyvi 
ügyek és adóbevallás intézése, online időpontfoglalás stb. 
A jelen lévő két tanárnő folyamatosan segítette munkán-
kat abban, hogy elmondta a tanfolyamaik alatt tapasztalt 
nehézségekre, a korosztályi sajátságokra és a témakör 
súlypontjaira. 
Az álhírekkel és a kéretlen tartalmakkal foglalkozó jó 
gyakorlat során elméleti és gyakorlati részre bontottuk a 
későbbi oktatási anyagot: fogalmak magyarázata (fake 
news, adathalászat, spam stb.) és azok kezelése, kivédé-
se – vagyis megoldások a problémákra. Lássunk néhány 
példát is: linkek ellenőrzése („nyeremények”, „örökség” 
híre ismeretlen személytől); spam mappa folyamatos ürí-
tése, az olcsó szolgáltatást, árucikkeket kínáló reklámok 
kritikus átgondolása, a „felugró ablakok” bezárása, a sze-
mélyes adatokat kérő linkek, adatlapok negligálása vagy 
hozzáértőbb megkérdezése, a fotók elővigyázatos és át-
gondolt feltöltése és megosztása, az online vásárlásoknál 
következetes eljárás, kommentek alapos átgondolása stb.   
16 jó gyakorlatunkból ezzel a 10.-et is véglegesítettük. 
Hamarosan irány Magyarkanizsa, ahonnan terveink sze-

Képünkön még 
a jelenleg felújítás alatt álló épület régi „arca”

Képünk 2022 áprilisában 
a hagyományőrző húsvéti programon készült
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rint újabb kettővel térünk majd haza, hogy a 2. projektév 
végére (2022.08.31.) 12 kidolgozott jó gyakorlatunk áll-
jon készen a későbbi bevetésre.        

Képünk az erdélyi tanácskozáson készült

Dr. Nagyháziné Szabó Bernadette
projektmenedzser

ÉRTÉKEINK, HAGYOMÁNYAINK 
MEGŐRZÉSÉÉRT - „A SZAKKÖR” 

A Nemzeti Művelődési Intézet és a Népművészeti Egyesü-
letek Szövetsége egymással karöltve a hagyományőrzést 
és a közösségteremtést szem előtt tartva létrehozta https://
aszakkor.hu internetes felületet. Érdemes ellátogatni erre 
az oldalra: sok elfeledett mesterséget, ma már ritkán látott 
hagyományőrző tevékenységeket mutat be. Olvashatunk 
és videókat nézhetünk a nemezelés, a vesszőfonás, csip-
keverés, hímzés, gyöngyfűzés és a mézeskalácsozás alap-
jairól. Itt az ünnepkörökhöz kapcsolódó hagyományőrző 
tevékenységeket is felidézik. Sőt, videók segítségével is-
merkedhetünk az ünnepi készülődés gyakorlati fortélyai-
val (tojásfestés, ünnepi ételek készítése stb.).
Az MZNT is csatlakozott a kibővített programhoz, mely-
ben elindíthattunk immár hús-vér résztvevőkkel tartott 
alkalmakat. A kiscsoportos (5-7 fő) szakkörökön a részt-
vevők nemcsak a mesterségek alapjaival ismerkedhettek 
meg, hanem egymással is. Így alkalom nyílott a közösség-
építésre, a közös beszélgetésekre, természetesen a szigorú 
járványügyi szabályok betartása mellett. A nemezelés és 
a vesszőfonás szakkört a Rendházban tartottuk heti rend-
szerességgel, a mézeskalácsozást pedig a Magyar Mál-
tai Szeretetszolgálat Vasút utcai telephelyére vittük, ahol 
mindig nagyon kedvesen fogadtak. 

Farkasdi Tünde

„AZ ÉV TANÁRA” DÍJ – 2022. 

 - Mennyire új keletű az Ön és a tatai népfőiskola  
 szakmai kapcsolata?

Négy vagy öt évvel ezelőtt az Eötvös diákjaival „A ma-
gyar kultúra napja” alkalmából ünnepi műsort készítet-
tünk a népfőiskola résztvevői számára. Ezt követően kap-
tam felkéréseket előadások tartására. 

- Irodalomról, irodalom-történetről szól az az  
 előadás-sorozat, melyben Ön is előadóként szerepelt az  
 előző tanévünkben. Sokrétű munkavégzése,  
 elfoglaltságai mellett mennyire könnyű eleget tenni az  
 ilyen szakmai felkéréseknek?

Valóban sok elfoglaltságom van a tanév során, de az iro-
dalom nemcsak a hivatásom része, hanem a legfontosabb 
időtöltésem is ehhez kapcsolódik: nagyon szeretek olvas-
ni – mindig is szerettem, ezért lettem magyartanár. A nép-
főiskolai előadások szakmai kihívást jelentenek számom-
ra, hiszen olyan érdeklődő felnőttekkel találkozhatom a 
programok során, akik maguk is szeretik az irodalmat, 
szívesen fogadják az érdekességeket, ismerik a műveket 
vagy esetleg az előadások nyomán megismerik azokat. 
Hasznosnak tartom ezt az ismeretterjesztő tevékenységet, 
ezért bármennyire is nehezen, de bele kell férnie az időm-
be. 

- Tisztelettel gratulálunk az elismeréshez! Munkájához  
 további sok sikert kívánunk! 

Köszönöm, megtiszteltek vele. 
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NÁLUNK IS: #ERASMUSDAYS! 

Az ERASMUS+ KA-2 „Stratégiai partnerségek” kere-
tében az MZNT „Innovatív jó gyakorlatok cseréje a szép-
korúak digitális készségeinek fejlesztéséhez” címmel 3. 
éve valósít meg projektet nemzetközi partnereivel.

Amiért együtt dolgozunk: jó gyakorlatok gyűjteményének 
összeállítása az idősek számítógép- és okostelefon-kezelői 
ismereteinek oktatásáról. Ráadásul a képzés egy innovatív 
modellen alapul: a tréneren kívül fiatal önkéntesek is se-
gítik a szépkorúakat a gyakorlati fogások elsajátításában.
A nemzetközi #ErasmusDays programjaihoz ezzel a mo-
dellünkkel egy bemutató tréning keretében, melyet Pikó 
Ádám, a Tempus Közalapítvány munkatársa nyitott meg 
Erasmus+ pályázati információs online előadásával. 

Ezután kezdődött a tréning… Segítőkész és türelmes di-
ákokból és tanulni vágyó nagyszülő korúakból álló jó 
hangulatú társaság együtt hozott létre Facebook profilt, 
e-mail címet, online regisztrálta gondosóra igényét és nyi-
totta meg a népszámlálás platformját. S tessék! A modell 
működött…de beszéljenek erről inkább a képek…                          
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LÁTOGATÓBAN 
A KISCSŐSZI HUNYOR NÉPFŐISKOLÁNÁL

A Nemzeti Művelődési Intézet idén is megrendezte a Kö-
zösség Építő Kultúránk (KÉK) programsorozatot 2022 
június és szeptember között. Az esemény célja az volt, 
hogy a résztvevők megismerjék a közművelődés kultú-
ra-közvetítő, közösségépítő szerepét, megtapasztalják az 
előadóművészi tevékenységek kulturális, közösségmeg-
tartó erejét. 

Meghívást kaptunk szeptember 22-én Kiscsőszre egy 
egész napos szakmai programra. Ezt a meghívást közve-
títettük és bevontuk partner szervezeteinket. Két busz is 
indult ezen a napon Kiscsőszre - az egyik Dunaalmás és 
Tata térségéből, a másik Kocsról.

A program 10.00-kor vette kezdetét Kiscsőszön - a hely-
színt a Kárpát-Medencei Népfőiskolai Hálózat biztosí-
totta. A fogadó épületnél, mely egyben az Alkotóház is, 
már várt bennünket az egyesület vezetője „Cimbi”, azaz 
Kovács Norbert, a Kiscsőszi Ifjúsági és Felnőtt Nép-
táncegyüttes vezetője, az Élő Forrás Hagyományőrző 
Egyesület elnöke, szakmai és művészeti programok szer-
vezője. Kiscsőszön működik ugyanis az Élő Forrás Ha-
gyományőrző Egyesület, melynek szervezésében rend-
szeresen megrendezik többek között a Pajta fesztivált, 
Élő Értékek a Somló-Ság kulturális tengelyén című em-
lékünnepet, Együttélésben fesztivált, koncerteket, tábo-
rokat, kulturális rendezvényeket, esélyegyenlőségi prog-
ramot, környezeti túrákat felnőtteknek és gyermekeknek. 
Az egyesület kiemelten foglalkozik a hagyományőrzés-
sel, népművészettel, néptánccal – népzenei kultúrával, 
a táncház módszerrel - amely már hungaricum-, tárgyi 
örökségek megőrzésével, gondozásával, lovas kultúrával. 
Működik itt dalkör, bábcsoport, fiatal szülők iskolája, Bo-
zót és Rekettye Néptáncegyüttesek, több különböző szak-
kör, nyelvtanfolyam, és még sorolhatnánk…

Az egyesület rendelkezik alkotóházzal is, ahol helyet 
kapott többek között egy kovácsműhely, fazekasműhely 
égető kemencével (Apáti Zoltán fazekas mester vezeté-
sével), szövőműhely, fafaragó műhely. Kosárfonó foglal-
kozások helyszíne is egyben, szabadtéri konyha kemen-
cével, átalakítható multifunkcionális műhely és szabadtéri 
helyszínek is.

Érkezésünkkor kipróbálhattunk néhány kézműves foglal-
kozást: szövést, fazekasságot, kosárfonást, megtekinthet-
tük a kovácsműhely berendezését, eszközeit, láthattuk a Képünkön Csúzyné Harasztosi Julianna 

átveszi a díjat Borsó Tibortól
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viseletkiállítást, helyben készült kézműves alkotásokat.

Kezdésként a csoportunk lovaskocsikázáson vehetett 
részt, ahol körbe vittek bennünket azon a hatalmas terü-
leten, ahol az egyesület állatokat tart és gazdálkodik, töre-
kedve és megvalósítva a teljes önellátó életmódot. A szép 
zöld környezetben láthattunk lovakat, kameruni juhokat, 
kecskéket, birkákat, szamarat, libákat, szürkemarhát és 
bivalyt. 

Látogatást tettünk még az egyesület a szatócs boltjában 
is, ahol a helyben megtermelt alapanyagokból készült 
kézműves használati és dísztárgyak, ékszerek, valamint 
a helyi terményekből készült minőségi élelmiszerek, cse-
megék, mézek, lekvárok, borok színes választékát talál-
hattuk.

Délben a Kultúrpajtában láttak vendégül bennünket a há-
zigazdák egy kellemes ebédre.

Ezt követően kis szünet után betekintést kaphattunk az 
Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület működésébe, köz-
ben sok történetet hallhattunk az ő sokrétű tevékenysége-
iről és programjairól. 

Vidám cigány zenét hallgathattunk a Fláre Beás Banda 
előadásában, ahol gitár, szájdob, kanál, ceglédi kanna volt 
a hangszereltsége a bandának, és ezzel értek el egyedi, kü-
lönleges hangzást. 

Ezt követően egy nagyon tartalmas, lendületes néptánc 
műsornak lehettünk vendégei. A pajtában láthattunk szóló 
táncokat, botos táncot, körtáncokat, páros táncot csodás 
népi viseletbe öltözött fiatal táncművészek, népitánc ok-

tatók közreműködésével, akik felváltva és együtt adtak 
elő színvonalas magyar néptáncokat. Ezen a majd kétórás 
előadáson nézőként szívhattuk magunkba a magyar dalla-
mokat és éreztük a népzene erejét. 

Lebbent a szoknya, koppant a cipő, porzott a csizma, zen-
gett a muzsika… Fantasztikus élmény volt, köszönjük….  
visszatérünk még, Kiscsősz!

Vigh Anita

RANGOS SZAKMAI KÜLDÖTTSÉG JÁRT 
NÁLUNK LAKITELEKRŐL

A Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság a Kárpát-me-
dencei Népfőiskolai Hálózathoz való 2016. évi csatlako-
zásával egyértelműen letette voksát a közművelődés szol-
gálata, valamint a hagyományok, helyi értékek őrzése, 
ápolása és gyarapítása mellett. A szövetségen belül műkö-
dő népfőiskolai intézmények megerősítése és kötelékeik 
szorosabbra vonása közös feladatunk. Závogyán Magdol-
na, a Nemzeti Művelődési Intézet ügyvezető igazgatója 
és Lezsák Sándor, a Lakitelek Népfőiskola Alapítvány 
elnöke érkezett hozzánk, hogy székhelyünkön tekintsék 
meg jelenlegi tevékenységeink sorát, képet alkossanak 
mindennapi munkánk részleteiről.

A küldöttséget Borsó Tibor, az MZNT elnöke fogadta a 
népfőiskola székhelyén, a volt Piarista rendházban. A há-
zigazda elnök körbevezette vendégeit az illusztris épület-
ben, bemutatva a népfőiskola működésének színtereit, a 
rendház különleges dísztermét és a kápolnát, de a szer-
vezet munkatársainak személyes bemutatására is sor ke-
rülhetett. Sőt, a folyosón nemrégiben nyílt „A Szakkör” 
kiállítás megtekintése is a program része lehetett. 

A partneri találkozó további részében Závogyán Magdol-
na és Lezsák Sándor teljes képet kaptak a 27. éve fennálló 
tatai népfőiskola színes, sokrétű tevékenységrendszeréről 
a kompetencia-fejlesztéstől, ismeretterjesztéstől kezdve a 
közösségépítésen át a fenntartható fejlődés és a tehetség-
gondozás témaköréig, valamint nemzetközi és partnerségi 
együttműködéseinkig. Szó esett sikerrel lezáruló és még 
megvalósulás alatt álló pályázati projektekről, megyei 
szintű népfőiskolai jellegünkről s jövőbeli, nagyszabású 
tervekről is. Ami ez utóbbit illeti: a nagy múltú intézmény 
vezetése arra törekszik, hogy saját, önálló ingatlanban vé-
gezhesse tevékenységeit, mellyel egész működése sokkal 
színvonalasabb, hatékonyabb és rugalmasabb lehet. Eh-
hez a nagyszabású fejlesztéshez vannak már elképzelések, 
sőt lehetőségek is, de a gazdasági alapok megteremtése 
jelenleg folyamatban.
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LENGYEL-MAGYAR TALÁLKOZÓ AZ 
EGYÜTTMŰKÖDÉS JEGYÉBEN

A Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság lengyel szer-
vezetek képviselőit látta vendégül november 10-én szék-
helyén, a volt Piarista rendházban. A vendégek egy Eras-
mus+ pályázatuk keretében a társadalmi összefogás, a 
befogadás és a különböző generációk együttműködésének 
lehetőségeire voltak kíváncsiak.

Nem volt véletlen a lengyel szakemberek választása, 
mely szerint a tatai népfőiskola tevékenységi körét szán-
dékoztak közelebbről is megismerni. Egyrészt a június-
ban Tatára látogató dán népfőiskolai küldöttség szíves 
ajánlását is figyelembe vették. Másrészt Népfőiskolánk 
igazán releváns felnőtt tanulási intézmény eddig megva-
lósult és jelenleg is futó projektjeit tekintve. Ahogyan az 
angol nyelven bemutatott előadásunkban is látható volt, 
kiemelt hangsúlyt kap nálunk az önkéntesség népszerűsí-
tése és segítése (idén már az 5. IKSZ Börzét szervezzük 
azért, hogy az 50 órás önkéntes munkát vállaló diákok és 
az őket fogadó szervezetek egymásra találjanak). Továbbá 
ingyenes szakköreink, ismeretterjesztő előadásaink min-
den életkorú és társadalmi helyzetű érdeklődő előtt nyitva 
állnak. Erasmus+ nemzetközi projektünkben jó gyakor-
latokat gyűjtünk arról, hogyan tudnak az idősek és a fia-
talok együttműködni a digitális képzéseken. A vendégek 
és a házigazdák szakmai eszmecserét is folytattak arról, 
hogyan lehet bővíteni a partnerséget, és megegyeztek ké-
sőbbi közös projektek előkészítésében is. 

A hivatalos programba illesztve a lengyel felnőttoktatási 
szakemberekkel sétát tettünk az Öreg-tó partján is, be-
mutatva a bámulatba ejtő épített örökségünket és a gyö-
nyörű őszi színekben mutatkozó természeti kincseinket. S 
ha már ősz, november: még a hozzánk átutazóban érkező 
vadludakat is megcsodálhattuk. 
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A MEGHÍVÓNK A LUDOVIKÁRA SZÓLT

Népfőiskolánkat 22 éves együttműködés fűzi a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetemhez és annak jogelődjéhez. Évente 
többször szervezünk közös szakmai programokat az NKE 
Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kara Ma-
gyary Zoltán Szakkollégiumával, és minden évben átad-
juk a Magyary díjat a legjobban teljesítő, legtehetsége-
sebb szakkollégistának. 

Együttműködésünk része az is, amikor az egyik intézmény 
meghívja partnerét egy-egy kiemelkedő, társadalmi jelen-
tőségű ünnepi vagy szakmai eseményre. Legutóbb a meg-
hívó a Nemzeti Közszolgálati Egyetem impozáns Széche-
nyi Dísztermébe szólt: az Alaptörvény hatálybalépésének 
10. évfordulója alkalmából az Igazságügyi Minisztérium 
által megjelentett tanulmánykötet bemutatójára került sor.         
Az eseményt Deli Gergely, az intézmény rektora nyitotta 
meg, aki köszöntő beszédében szimbolikusnak nevezte 
az Alaptörvény 2012. január 1-jei hatályba lépését: éppen 

Képünkön a kiscsőszi táncosok forgataga

Képünkön középen Závogyán Magdolna, 
balra Borsó Tibor, jobbra Lezsák Sándor

Képünkön a lengyel vendégek 
és a házigazdák találkozója
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azon a napon nyitotta meg kapuit a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem is. Az az egyetem, amelynek végzősei az állam 
biztonságos működéséért, a rendvédelemért, a nemzetbiz-
tonság fenntartásáért, a határvédelem biztosításáért mun-
kálkodnak. A rektort idézve „történelmi hagyományaink 
és az Alaptörvény arra kötelezi a 10 éves Nemzeti Köz-
szolgálati Egyetemet, hogy az uniós és egyéb nemzetközi 
együttműködés résztvevőjeként, szuverenitását megtartó, 
a magyar állam szolgálatára alkalmas, a 21. század kihí-
vásait ismerő és azokat kezelni képes tisztviselőket és tisz-
teket képezzen”.

Deli Gergely rektor köszöntője után Varga Judit igaz-
ságügyi miniszter foglalta össze gondolatait az ünnepi 
évforduló és a tanulmánykötet kiadása alkalmából. Meg-
emlékezett arról az „alkotmányos pillanatról”, amikor az 
állampolgárok igénye megjelenik az újrarendezésre – elő-
ször a rendszerváltáskor, az egységes alkotmány létreho-
zásakor, majd 2010 tavaszán az új Alaptörvény megalko-
tásakor. A miniszter asszony a tanulmánykötetre kitérve 
hangsúlyozta, hogy az az utóbbi években aktuálissá vált 
világméretű problémákat is az olvasók elé tárja (közös 
biztonság megteremtése a pandémia idején, környeze-
tünkben dúló háború, az energia-biztonsági kérdések stb.).    
A tanulmánykötet egyik szerkesztője, az NKE Állam-
tudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar dékánja, 
Varga Réka elárulta a hallgatóságnak, hogy közel másfél 
éves szerzői, szerkesztői munka előzte meg a kötet meg-
jelenését. Elsősorban az Alaptörvény karakterét elemzik, 
méltatják a tanulmányok, de külön foglalkoznak a család 
fogalmával és alkotmányos helyzetével is. A politikusok 
és tudósok legjobb tudásukkal járultak hozzá a kötet si-
keréhez.   

A kötetbemutató után pódiumbeszélgetés következett 
Salamon László, Sulyok Tamás és Stumpf István rész-
vételével, Horváth Attila moderálásával. Elsősorban az 
új Alaptörvény létrejöttének kérdéseit, társadalmi, po-
litikai és strukturális szükségességét, a közigazgatás,  

a bírói hatalom és a törvényhozás hármasában érvényesü-
lő hatását taglalták. 
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A KOMÁROMI CSILLAGERŐDBE 
LÁTOGATTUNK

A Nemzeti Művelődési Intézet szervezésében Népfőisko-
lánk néhány kollégája – akik az NMI szakmai képzése-
in is részt vesznek – ellátogatott a komáromi Csillagerőd 
újonnan átadott, pompás épületegyüttesébe. 
A színes program első állomásaként egy zenés produkciót 
tekinthettünk meg a konferenciateremben a Magyarock 
Dalszínház színészeinek előadásában. Részleteket lát-
hattunk, hallhattunk A kőszívű ember fiai című történel-
mi musicalból, a Klapka rockmusicalból, Az aranyember 
című musicalból, a Fehérlaposok című rockoperából. 
Hatalmas tapsot kaptak a komáromi művészek, hiszen te-
hetségükkel, énekhangjukkal, a koreográfiával és a zenei 
darabok összeválogatásával elkápráztattak bennünket.    
A Csillagerőd kiállításának megtekintése délutáni progra-
munk fő attrakciójának számított. 
 

1. képen: a Csillagerőd modellje

A tárlaton mintegy háromszáz másolat tekinthető meg, 
az archaikus görög művészettől a 16. századig - a szob-
rászat legismertebb darabjainak gipszöntvényei láthatók 
egy helyszínen. A kiállítás két nagy egységre osztható: az 
egyik rész az erőd belsejében lévő egykori laktanya épü-
lete, mely a kiállítóteret fogadta be. A kerengőről nyíló, 
egymás közt az átjárást biztosító termekben az antik mű-
vészet jelenik meg az archaikus, a klasszikus görög, hel-
lenisztikus művészet és római szobrászat bemutatásával. 
Olyan világhírű művek másolataival találkozhattunk ott, 
mint például a híres ókori szobor, A borjúvivő öntvénye, 
a Méloszi Aphrodité (Milói Vénusz) és a közismert római 
Laokoón-csoport másolatai. A laktanya további tereiben 
középkori és reneszánsz másolatok, elsősorban firenzei 
alkotások kaptak helyet: Donatello, Luca della Robbia és 
Michelangelo műveinek másolatai.
A különleges élményt adó tárlat másik egysége a belső 
udvar gigantikus csarnoka. Itt tekinthetők meg az igazán 
monumentális reneszánsz másolatok, köztük Donatello 

Gattamelata és Andrea del Verrocchio Bartolomeo Col-
leoni lovas szobrainak öntvényei (ez utóbbi a világon az 
egyetlen másolata az eredetinek). Itt emelkedik még a fi-
renzei Keresztelőkápolna Lorenzo Ghiberti által készített 
és Michelangelo által A Paradicsom kapujaként elnevezett 
bronzkapu másolata is.
 

2-3. képen: B. Colleoni egyik lovasszobra a csarnokban; 
a bronzkapu s az oszlop

Mint tudjuk, a gipsz rendkívül pontos lenyomatot képes 
adni egy-egy eredeti tárgyról, megmutatva annak minden, 
még a legapróbb részleteit is. S hogy esztétikai élményt 
is nyújtsanak a gipsz másolatok, díszítőfestők kezelték a 
felületeket a megfelelő korhűség elérése érdekében.

Képeinken Deli Gergely, az NKE rektora - Szilágyi 
Dénes fotója; Varga Judit igazságügyi miniszter

Képünkön Varga Réka, az NKE Államtudományi és 
Nemzetközi Tanulmányok Karának dékánja tartja 

köszöntőjét
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4. képünkön: szobormásolatok

S ha valaki szívesen olvasna további tudnivalókat az erőd 
történetéről, itt talál információkat: https://erod.hu/letolt-
heto-anyagok/ (Forrás: www.erod.hu)

(Folytatjuk Keresztesi József 
örökös tiszteletbeli elnökünk írását)

Mottó: Boldog, ki nem próbálta még!

F. Villon

NÉPFŐISKOLÁNK – AZ MZNT – MŰKÖDÉSÉ-
NEK TÁRGYI – HELYISÉGHASZNÁLATI – 

FELTÉTELEINEK ALAKULÁSA, 
VÁLTOZÁSAI 1995-2020 KÖZÖTT

Református Gimnázium – Kossuth tér
A Refi, amint a mindennapi beszélgetésekben nevezzük, 
fontos szerepet töltött be a népfőiskola működésében. A 
népfőiskola igényei mellett ennek lehetőségét az is erősí-
tette, hogy az akkori igazgató – dr. Kálmán Attila – a nép-
főiskola alapító tagja volt, aki maga is lelkes lokálpatrió-
taként sokat tett a városért! Stílusosan, a Kálvin Jánosról 
szóló sorozatunk volt az első, amely a reformáció 500. év-
fordulójához kapcsolódott, és ez volt kezdete a következő, 
többéves együttműködésünknek a Refivel. 
Az újabb helyszín eléggé különleges, a Lányi villa. Az 
épületet sokan ismerik kívülről, hiszen a  Május 1. út kö-
zelében helyezkedik el, és sajnos használaton kívül van 
már régóta. A lakóépületi funkciója már régen megszűnt, 
ezért is kerülhetett rá sor, hogy a TIT megyei szerveze-
tével  kialakult együttműködés keretében oda szerveztük 

közös programunkat, egyeztetve az épület bérlőjével. 
Az együttműködés az akkoriban országosan is sikeresen 
működő „Mindentudás Egyeteme” programhoz kapcso-
lódott. Ennek keretében a legsikeresebb előadás a volt 
kulturális miniszterünk, Hámori József nevéhez fűződik.
A városunk újabb pontja és népfőiskolánk fontos műkö-
dési helye (2003-tól) volt az Erzsébet tér 13. (előzőleg 
MESZÖV székház.) Itt próbálkoztunk először népfőisko-
la klub indításával, de nagyon emlékezetes volt Döbrentey 
Ildikó-Levente Péter előadása-beszélgetése a házasság je-
lentőségéről, nem különben dr. Kálmán Attila alapító ta-
gunkkal történő nagy sikerű, késő esti életút ismertetése 
is.
Innen irány a Rákóczi utca (9. házszám) – 2012-ben. Az 
épület kétszintes, az alsó részén működik ma is a Spar élel-
miszer bolt. Így esett az eset, hogy magam is itt kezdtem 
dolgozni 1972-ben, mivel a korabeli művelődési osztály 
is itt működött. Így azután igyekeztünk belakni, „népfőis-
kolásítani” a környezetünket. A lényeg, hogy az irodai célt 
jól szolgálta a helyiség, másra nem igen volt alkalmas. (S 
még egy személyes emlék: bokatörés a lépcsőn egyik kora 
reggeli órában…)
Egyre közelebb a városházához – Bercsényi u. 1. Az épü-
let (volt Fischer ház) a Városháza szomszédságában van, 
és az épület felújítását követően merült fel ottani bérleti 
lehetőség az önkormányzattól. Erre 2015-ben került sor, 
amikor az épület földszinti részén vettünk bérbe két, kis 
alapterületű irodát. Sajnos másra nem voltak alkalmasak, 
kivéve az elnökségi ülések megtartását. Ebben akkor tör-
tént változás, amikor szintén önkormányzati együttműkö-
déssel a volt Piarista rendházba költöztünk, és a Bercsényi 
utcai lehetőség is megmaradt.
A volt (eredetileg) Piarista rendház – Tanoda tér 5/A. – 
lényeges változásokat jelentett az előző időszakokhoz ké-
pest. Ebben kiemelkedő szerepe volt a népfőiskola sikeres 
pályázatainak, és amint előzőleg is utaltam rá, az önkor-
mányzattal való együttműködésnek! Az épületnek, illetve 
a benne működő Piarista rendnek, az általuk szervezett és 
végzett magas szintű képzésnek kiemelkedő szerepe volt 
Tata történetében. Ezért is fontos tényező, hogy elindul-
hatott az épület földszinti részének felújítása, amelyben a 
népfőiskola – és akkor már – elnöke, Borsó Tibor révén 
jelentős mértékben járult hozzá, hogy az épület felújítás 
sikeresen elindult és részlegesen meg is valósult. Ennek a 
munkának az eredménye, hogy két kisebb helyiséget ka-
pott a népfőiskola, egyikben az irodai részleg működik, 
míg a másik kisebb létszámú programok megtartására a 
lehetőséget.

EGYÉB VÁROSI HELYSZÍNEK (időrendben)
Almási út (volt Görög hősök utca), akkor ott működött 
Vöröskereszt városi szervezete, jelenleg a Kenderke Nép-
tánc Egyesület használatában. 
Kuny D. Múzeum – Vár 
A magyar történelmet feldolgozó első sorozatunk indult 
2000-ben a Vár lovagtermében. Később a kiállító térben 
is voltak előadásaink az Esterházy családról.
Városi könyvtár – Váralja u. 4.
Gyüszi László elnöksége időszakában – aki akkor a városi 
könyvtár igazgatója volt – több rendezvényünk is helyet 
kapott. 
Középfokú kollégium (a volt Piarista rendház)
Már az első időszakban is törekedtünk a fiatalok népfőis-
kolai bevonására, így került sor az EU csatlakozásra fel-
készülés időszakában a kollégiumban az Unió működését 
bemutató előadás-sorozatra. 
Eötvös József Gimnázium
Sajnos, itt kevés programunk valósult meg. Ami mégis 
említésre méltó, az a nagyváradi Tibor Ernő Galéria négy 
fős képzőművész csoportjának kiállítása volt. 
Református Egyház – gyülekezeti terem (Kocsi utca)
Talán nem meglepő, a már említett Református Középis-
kolával való jó kapcsolat okán, de Márkus Mihály alapí-
tó elnökünk révén sem, hogy időnként, amikor az iskolai 
események miatt ez indokolt volt, akkor az egyház gyüle-
kezeti termében tarthattuk meg az aktuális rendezvényün-
ket. 
Bláthy Szakközépiskola
Az intézménnyel még Pozsgay Zoltán igazgatósága alatt 
kezdődött a szakmai kapcsolat, amikor a számítógépes 
tanfolyamok szakmai működéséhez kaptunk segítséget. 
Kőkúti Ált. Iskola
Az Erkölcs és etika c. sorozatnak adott otthont. Nem az 
iskola vezetésén múlott, hogy nem lett folytatása.
Vaszary J. Ált. Iskola
Az általános iskola sok tekintetben alkalmas helyszín le-
hetett volna, de inkább csak kényszerhelyzetben kértünk 
„bebocsátást”. Kivétel volt a Vaszary évforduló, amelyhez 
kapcsolódva közös programunk is volt. 
Menner Bernát Zeneiskola
Kicsit talán meglepő, de itt is volt egyik alkalommal ren-
dezvényünk, mégpedig a Magyary konferenciára került 
sor 2014-ben.
Egyéb – nem városi fenntartású intézmények: Tatai 
Edzőtábor, budapesti gyermektábor, a mai Arnold Hotel 
(volt Sándor-malom), a Golf Hotel.

Székhely/bázis/bentlakásos feltételek keresése, kiala-
kításának kísérlete

A népfőiskolai hagyományok okán is, és azért is, mert a 
mi népfőiskolánk hamar kinőtt a „gyermekkorból”, szinte 
kezdettől gondolkodtunk egy saját fenntartású-működte-
tésű bázison, épületen. 
Az első ötlet a Szákszend községben lévő műemlék ma-
lomépület volt. A község vezetése szerette volna meg-
menteni-felújítani. Azonban a műemléki szempontok nem 
tettek volna lehetővé olyan átalakítást, ami a népfőiskolai 
funkciónak megfelelt volna. A másik ötlet Dunaalmás-
hoz kapcsolódik (Református Szeretetotthon régi épüle-
te). Azonban, az akkor már magántulajdonú épület értéke 
olyan magas volt, hogy nem volt reális esélyünk akkora 
pályázati forrás elnyerésére. A gondolkodás ez irányban 
nem állt le, ezért került „képbe” Kocs község, amelynek 
Magyaryékkal is volt kapcsolata, sőt Kiss István révén 
– aki Magyary munkatársa. Az említett cél érdekében 
együttműködési megállapodás is született 2009-ben az 
önkormányzat vezetésével, sőt a székhelyünket is „kihe-
lyeztük. A szándék a közös törekvés ellenére, sajnos nem 
valósult meg.

Keresztesi József

AZ „ÉV ÖNKÉNTESE” DÍJ – 2022.

 - Miért a tatai népfőiskolát választottad önkéntes óráid  
 eltöltésére?

Tavaly októberben, magyaróra után bejött az osztályunk-
ba Poczik Ernő, aki felajánlott nekünk egy olyan lehetősé-
get, hogy a népfőiskolánál töltsük el közösségi szolgálati 
óráinkat. Jó lehetőségnek tűnt, éltem vele, és azt kell hogy 
mondjam, nem bántam meg. Jó a közösség, barátságosak 
és segítőkészek a dolgozók, szerettem ide járni az előadá-
sokra. 

 - Milyen egy kiváló önkéntes szerinted?

Egy önkéntes akkor kiváló, ha nem csak maga miatt te-
szi azt, amit tesz. Egy önkéntes legyen segítőkész, bátor, 
jószívű, és ami a legfontosabb, kitartó. Én személy sze-
rint nagyon szeretek másoknak segíteni, ez boldoggá tesz. 
Ilyenkor nem arra gondolok, hogy ez csak nekem jó, és 
majd az emberek kicsit másképp néznek rám. Jó érzés, ha 
valakinek tudok egy kevés mosolyt csalni az arcára egy 
nehéz nap után. 

 - Önkéntes ifjúsági közösségi mentor vagy hivatalosan -  
 hogyan kaptad meg ezt a feladatot, és hogyan  
 foglalnád össze a teendőidet?
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Még mindig hihetetlen számomra, hogy én kaptam meg 
ezt a feladatot. Hatalmas megtiszteltetésként ért. Amikor 
befejeztem a közösségi szolgálati óráimmal kapcsola-
tos tevékenységeket, akkor sem szakítottam meg a kap-
csolatot az itteni dolgozókkal. Amikor tudtam, jártam az 
előadásokra, vagy csak iskola után bejöttem meglátogatni 
őket. Egyik reggel Ernő írt nekem, hogy van egy olyan le-
hetőség számomra, hogy a népfőiskola első ifjúsági men-
tora lehetek. Természetesen ennek nagyon örültem, éltem 
ezzel a lehetőséggel. Aláírtam a szerződést, és azóta én va-
gyok a népfőiskolánál az ifjúsági mentor. A teendőim ab-
ból állnak, hogy részt veszek a népfőiskola programjainak 
szervezésében és lebonyolításában. Emellett a feladataim 
közé tartozik az is, hogy az iskolai közösségi szolgálatos 
diákokat mentorálom, segítem őket. Tőlem kérhetnek se-
gítséget, tanácsot, ha valamit nem értenek. Én is így kezd-
tem, kicsit féltem, bizonytalan voltam, és most másoknak 
segítek ezeken túlesni. Soha nem fogom megbánni, hogy 
elvállaltam, sok embert megismerhettem, akikkel úgy 
gondolom, hogy egész jó kapcsolatot alakítottam ki. Há-
lás vagyok a lehetőségért! 

 - Gratulálunk a díjadhoz! Tanulmányaidhoz további  
 sok sikert kívánunk!
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BEMUTATKOZIK 
AZ ÚJ DIÁKPOLGÁRMESTER

Ködmön Kristóf vagyok 
a Tatai Református Gim-
názium kilencedik osztá-
lyos tanulója. 

Humán érdeklődésű va-
gyok, kedvenc tantár-
gyam a történelem és a 
magyar irodalom. Nagy 
szerepet tölt be az életem-
ben a sport, fontosnak ta-

lálom a rendszeres testmozgást. Közösségi ember vagyok, 
nagyon szeretek társaságban lenni, és bárhol, bármikor 
képes vagyok helytállni. Szeretek utazni, túrázni, termé-
szetben lenni. 
Már általános iskolában is tagja voltam az iskola diákön-
kormányzatának, így amikor felajánlották, hogy nincs-e 
kedvem csatlakozni a város diákönkormányzatához, egy-
ből igent mondtam a lehetőségre. 
 Örömmel segítek másokon, szeretek önkénteskedni. 
 A TAVIDÖK előző kétéves ciklusának is tagja voltam. 
Azért jelentkeztem diákpolgármesternek, mert szeretnék 
minél több diákhoz elérni és megszólítani őket. Szerintem 
nagyon jól fel tudom kelteni a diákság érdeklődését. 
A legfőbb célom az, hogy ösztönözzem a diákokat az ön-
kéntességre: ételosztásra, faültetésre és jótékonysági ese-
ményekre buzdítanám a fiatalságot.
A sportolás az egészségünk megőrzésén túl, remek, össze-
tartó közösségeket tud alkotni. Kihasználnám a város adta 
lehetőségeket, tehát például az Öreg-tavon sárkányhajó-
versenyt, a tópart mentén futóversenyt lehetne szervezni a 
Tatán lévő sportegyesületek együttműködésével. 
Szeretném megköszönni mindenkinek, aki bizalmat sza-
vazott nekem, és izgatottan várom a következő két évet. 

A 2022. ÉVI MATATA-VERSENY ESEMÉNYEI

A 34. Matematikai Versenyt a Vaszary János Általános 
Iskola pedagógusai szervezték a Magyary Zoltán Nép-
főiskolai Társaság a TOP-7.1.1.16-H-ESZA-2020-01444 
számú, „MaTata - helyi értékek a matematika tükrében” 
elnevezésű pályázati támogatásával. 
2021 szeptemberétől 2022 májusáig több rendezvényre 
került sor.
1. Online levelezős verseny
A diákok 10 fordulós online levelezős versenyen vehet-

tek részt (a 8. és 3. évfolyamos tanulók 5 fordulóban ver-
senyezhettek): Kéthetente matematikai feladatokat kaptak 
– a hagyományostól eltérően nem papír alapon, hanem 
a https://mznt.hu e-learning felületen, amiket egy hét 
alatt kell megoldaniuk és elküldeniük. A javítást is online 
módon végezték a megbízott pedagógusok. A javítókulcs 
ezután került a honlapra. Bizonyos időszakonként az érté-
keléseket továbbítottuk a résztvevőknek. A feladatok egy 
része kötődött Tatához, illetve a Tatai Medence Értéktár 
elemeihez. 

2. Benti/osztálytermi fordulók
A 4-8. évfolyam első benti fordulójára 2021. november 
26-án, a másodikra 2022. február 18-án került sor a Vasza-
ry János Általános Iskolában, amire létszámkorlát nélkül 
vártuk a matematikát kedvelő fiatalokat. A feladatok meg-
oldására 90 percet biztosítottunk, s az elért pontszámot 
megháromszoroztuk. A megmérettetésen az is részt ve-
hetett, aki a levelezős versenyen nem indult. 

3. Matematikai tábor 
A 10 fordulós levelezős verseny és a két benti fordulóban 
szerzett pontszámok összesítése alapján hívtuk meg a leg-
eredményesebb tanulókat a május 10-13. közötti 4 napos 
szaktáborba, amelyet Tatán, az Esély Alapítvány Tábor-
ban tartottunk. Délelőtt kétszer másfél órás matematikai 
foglalkozást tartottak tatai, budapesti, kecskeméti tanárok, 
délután Öveges-labor, dottózás, GPS tájékozódási foglal-
kozás, Peron zenei bemutató és interaktív zenei játszóház, 
sárkányhajózás, csapatépítő játszóház, matematikai vetél-
kedő, sakkverseny; este zenés ismerkedési est, matemati-
kai játékok, amőba bajnokság várta a fiatalokat.

Juhász Krisztina

„KÖZÖSSÉGÜNK KIVÁLÓ PÉLDA 
AZ ÖSSZETARTÁSRA, 

AZ EGYMÁSRA VALÓ ODAFIGYELÉSRE”

A Héregi Búzavirág Nyugdíjasklub aktív vezetőségével, 
tagságával 2022. március 24-én találkoztunk először.  
Népfőiskolánk Magyary Zoltán és felesége, Techert Mar-
git életének tragikus és hirtelen befejeződésére emlékezve 
szervezett konferenciát erre a tavaszi napra, koszorúzással 
egybekötve a héregi Magyary emlékhelyen.
A piciny, csöndes faluba éppen akkortájt köszöntött be a 
tavasz: sárga csillagvirágjait bontogatta az aranyág, éne-
kesmadarak szólaltak meg felettünk, és nárcisz illatát hoz-
ta felénk a friss szellő. Az emlékhelyre kisétálva rendezett, 
gondozott, tavaszi virágokkal beültetett tisztás látványa 
tárult elénk. Mint megtudtuk Lenti Józsefné Erzsikétől, a 
nyugdíjasklub vezetőjétől, ez kezdetektől fogva az ő ér-
demük: „2003. május 25-én, a Hősök napján Dékán Já-
nos korábbi héregi polgármester úr avatta fel a kopjafát 
Hetényi Tamás akkori tatai polgármesterrel és Keresztesi 
Józseffel, az MZNT korábbi elnökével közösen. Azóta mi 
gondozzuk az emlékhelyet (ahogyan az 1848-’49-es sza-
badságharc hőseinek emlékművét és a falubeli, szeretett 
kántor tanító sírját is).  Magyary Zoltán születésnapján, jú-
nius 10-én évről évre közösen kisétálunk a kopjafához, és 
egy-egy szál virággal tisztelgünk a tudós házaspár emléke 
előtt. Czverkon Józsefné Áginak köszönhetően mindig 
friss virágok nyílnak a vadászház melletti emlékhelyen.”
A nyugdíjasklub létrejöttének részleteiről, eddigi, közel 21 
éves történetéről érdeklődtem ezután. A vezető elmondta, 
hogy 2001 ősze óta szerveznek folyamatosan programo-
kat 30 fős tagságuk számára: havonta kétszer összejönnek 
egy kis baráti beszélgetésre, segítenek a közösségi prog-
ramok megrendezésében, de szerveznek kirándulásokat, 
fellépnek kulturális szemléken, kerek születésnapokat és 

Képünkön Balogh Szidónia 
átveszi a díjat

Képünkön: 
táborozó kis matekosok

Képünkön matematika tanár a gyerekekkel
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névnapot ünnepelnek, meglátogatják a környékbeli nyug-
díjasklubokat is (Baj, Tardos, Gyermely, de jártak már 
sokszor a szlovákiai testvérközségben, Ímelyen is – a 16 
éves barátságuk jegyében). Kiemelkedő esemény náluk a 
télűző farsangi bál, melyet a falubeli fiatalság is szívesen 
látogat. Külön koreográfia készül ilyenkor a táncokhoz, és 
igazi jókedv, kiváló hangulat jellemzi a programot. Nagy 
esemény az óév búcsúztatása is a faluban, amikor akár 
160-170 fő is összegyűlik a környékbeli testvérklubokból 
érkezőkkel együtt. A társaság, a jókedv, a baráti beszélge-
tések, a közös élmények – ezek éltetik és tartják egyben a 
kis csapatot. A hagyományt is ápolják, őrzik: a Nyitott táj-
házak napján, falunapokon népviseletet öltve mutatják be 
a tollfosztás, a kukoricamorzsolás fogásait, a régi ételek 
készítésének tudományát. Sőt, a sátrukra kiírják ilyenkor: 
„A falu gyöngyszemei”, vagy éppen a finomságokat sü-
tő-főző „Szupernagyik”. Állítólag mennyei falatok kerül-
nek ki ilyenkor a szorgos kezeik alól a főzőversenyen – a 
programlátogatók nem kis örömére.

Automatikusan adódott a kérdésem: vajon ez az összetar-
tó, aktív csapat hogyan viselte a pandémia hosszú hónap-
jait. Lenti Józsefné elmesélte, hogy szinte csak telefonos 
kapcsolattartásra szorítkozhattak, így mindannyian nehéz 
szívvel élték meg ezt az időszakot. Az elszigeteltséget 
megtörve 2020. június 10-én, Magyary Zoltán születése 
napján ismét összegyűltek az emlékhelyen, virágot tettek 
a kopjafa köré, és a réten pikniket tartottak. Örültek egy-
másnak, és újra átélhették példamutató, aktív közösségi 
életük lényegét: az idő közös, kellemes eltöltését, a talál-
kozás és a baráti beszélgetések örömét.

Köszönet illeti a Héregi Nyugdíjasklub tagságát azért, 
mert a Magyary Zoltán emlékhelyet az első perctől fogva 
gondozzák, rendben tartják. Kívánjuk, hogy még nagyon 
sokáig élhessék át együtt a közösségi élet örömeit!

- nszb -

ADVENT KÖZEPÉN

Decemberben találkozunk, ha esik, ha fúj! Ez volt a jel-
szó, miután a novemberi találkozónk meghiúsult techni-
kai akadályok miatt. Az év végi rendezvénydömping és 
kisebb betegség okán kissé megfogyatkozva, de lelkesen 
töltöttük klubnapunkat.

„Kedvenc könyvem” volt a kiválasztott téma, és volt idő 
felkészülni erre. Ezt a készülődést leginkább a bőség za-
vara jellemezte, hiszen a világirodalom (csak általunk is-
mert része is) hatalmas. Kiderült, hogy mindannyian – egy 
kivétellel – elvakult könyvimádók vagyunk, az „irodalom 
fogságába estem” - hangzott el.
Bevezetőként mindjárt meghallgattuk Vörösmarty Mihály 
Gondolatok a könyvtárban című versét. „Ment-e könyvek 
által a világ elébb…” Több pozitív vélemény mellett elő-
jött az aggódás, miszerint a rosszat is könyvből tanulják…
Többen el is hozták kedves könyveiket, köztük egy ha-
sonmás Corvina kivonat kiadványt, melyet hosszan la-
pozgattunk, csodáltunk. Jó volt megsimogatni…
Személyünkben szinte azonos utakat jártunk be az olva-
sás megkedvelésében: gyermekkönyvek, indiános, Rejtő 
és Verne könyvek. Kedvenceik közül ketten-hárman ki-
választottak egyet, mások több könyvet, sőt sorozatokat 
ajánlottak. Általánosnak mondható, hogy a történelmi és 
földrajzi témájú könyvek a legkedveltebbek, de az életraj-
zi és útleíró témák is kedvesek, s természetesen az emberi 
viszonyokat taglaló, esetleg romantikus írások is. 
Közben számtalan újabb és újabb könyv jutott eszünkbe a 
többiek elmondása után: általában ismertek és egyáltalán 
nem ismertek is. Saját kiemelésem az említettek közül:
Alexander Dumas – A három testőr
Győry Dezső – Viharvirág, Sorsvirág, Tűzvirág trilógia
Tersánszky Józsi Jenő – A félbolond
Antoine de Saint-Exupéry – A kis herceg
Lev Tolsztoj - Anna Karenina 
Robert Merle – Francia história regényfolyam
Agatha Christie - krimisorozat
Gróf Bánffy Miklós - Erdélyi történet trilógia
Tim Marshall – A földrajz hatalma

Ajánljuk, téli olvasmányaik közé válasszanak kedvence-
ink közül, és élvezzék az olvasás gyönyörűségét.

Kiderült, hogy életutunk során, amint találkozunk újabb 
és újabb remekművekkel vagy botránykönyvekkel, úgy 
változik aktuális viszonyunk az olvasottakhoz és a látot-
takhoz. Hiszen tagadhatatlan, hogy egy-egy filmadaptáció 
alaposan befolyásolja tetszésünket, legyen az teljesen hű, 

azonos az írottakhoz, vagy legyen megspékelve bulváre-
lemekkel.
A digitalizáció, az e-könyvek témája is megtárgyaltatott 
néhány szóban.
Pár szem szaloncukorral, bonbonnal, narancsgerezdekkel 
édesített év végi jókívánságok végezték be az összejöve-
telt. Januárban is megpróbáljuk kis barátkozással felme-
legíteni a téli hidegséget.

Fejér Mária klubvezető

MAGYARKANIZSAI TALÁLKOZÓ NR.2

Az „Innovatív jó gyakorlatok cseréje a szépkorúak digi-
tális készségeinek fejlesztéséhez” című (2020-1-HU01-
KA204-07753) Erasmus+ nemzetközi projektünk, 
melyben erdélyi, felvidéki és délvidéki partnereink együtt-
működésével dolgozunk ki jó gyakorlatokat, Magyarkani-
zsán zárta 2. projektévét. 

Feladataink a
11.: Okostelefont használók baráti köre
12.: Okostévé, -hűtőszekrény, -porszívó, gondosóra 
című jó gyakorlatok közös kidolgozása és véglegesítése 
volt.
Idén másodjára érkezett a csapat a szerbiai Magyarkani-
zsára, ahol egyrészt a két jó gyakorlatot formáltuk egésszé, 
másrészt áttekintettük az eddig eltelt két projektévet.
Az egyik („Okostelefont használók baráti köre”) több, 
mint kiváló ötlet. Gondoljunk csak a Maslow-féle pira-
misra: a szociális szükségletek (szeretet, valahová tarto-
zás) rendkívül lényeges szerepet játszanak életünk min-
den szakaszában. Sőt!
A téma nagyon idő- és korszerű: a digitális képzésen részt 
vevő időseknek megtanítjuk, hogy hogyan lehet kapcso-
latban maradni akkor is, ha nem lépnek ki a kapun; akkor 
is információhoz jutni, ha például nem érik el az egyik 
barátjukat, akit hívni szoktak ilyenkor. Csökken az elszi-
geteltség érzése, barátságukat kialakítani és ápolni tudják, 
művelődhetnek, tájékozódhatnak – tartoznak valahová.
Az okosotthonról szólva… Az időseknél nem is elsősor-
ban a legfrissebb elektrotechnikai vívmányok szenvedé-
lyes használatára kell gondolnunk, hanem a biztonság és a 
kényelem biztosítására (mozgáskorlátozottaknak elektro-
nikus nyitás és bezárás, távirányítás stb.).
A gondosóráról az MZNT elnökségi tagja, képzésszerve-

zője, Juhász Krisztina prezentált a csapatnak. Édesanyja 
saját gondosóráján mutatta be annak működését, haszná-
lati módját s a segítő rendszert, mely ennek a hasznos esz-
köznek a hátterében áll.
2. projektévünk legvégén járva összegeznünk kellett az 
eddig eltelt közös munkánkat is. Dr. Nagyháziné Szabó 
Bernadette projektmenedzser ezt számokba kifejezve is 
megtette: 550 e-mailt küldtünk egymásnak, 7-szer utaz-
tunk jó gyakorlat gyűjtésre, 44 különböző felületen 178 
disszeminációs megjelenést értünk el – azaz ennyiszer ad-
tunk hírt a projekteseményekről.
Nagy munka állt aztán a csapat előtt: 08.31. egyben zárás 
is volt nálunk, tehát éves beszámoló készült. Igazán aktu-
álisnak bizonyult a prezentáció utolsó mondata: „Hajrá! 
Arccal az utolsó projektév felé!”.

- nszb -

Képünkön a nyugdíjas klub tagjai láthatóak

Képeinken a magyarkanizsai találkozó 
pillanatai csoportképpel
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labb - hatalmas vörösmárvány kereszt pedig JOHN BEE-
SON (1834-1888) és HENRY MILNE (1857-1938) angol 
tréner nyughelyét. „Korának egyik legnagyobb idomárja, 
valóságos művésze mesterségének” - írja róla Török Imre 
Híres lovak, híres lovasok, híres versenyek című köny-
vében. Ugyanebben a sírban nyugszik H. Milne veje, Dr. 
STRANSKY JÁNOS (1892-1972) fogorvos, autodidakta 
festő és művészetpártoló, aki akupunktúrás (tűszúrásos) 
kezeléssel is gyógyított (főleg mozgásszervi betegségben 
szenvedőket).

Az izraelita temető
A Kálvária-domb tövében, a geológiai természetvédel-
mi terület mellett van az ország egyik legszebb izraelita 
temetője (bejárat a Schönherz u. 49. sz. ház udvarából). 
A legrégebbi sírkövek felirata kizárólag héber nyelvű, a 
múlt század végieké héber és német, az utóbbi évtizedeké 
héber és magyar, vagy csak magyar.

A legismertebb személyek sírja az „A” parcella IV. és V. 
sorában található. Itt nyugszik (A/v/44) FARKASHÁZI 
FISCHER MÓR (1799-1880), aki az ugyancsak Tatáról 
Herendre került Stingl Vince kis herendi üzemét világhírű 
porcelángyárrá fejlesztette. Mellette nyugszik a felesége, 
körülötte a család számos tagja, némelyikük igen érde-
kes, kerámiabetétes síremlék alatt. Kiemelkedik közülük 
a gyáralapító fiának, FARKASHÁZI FISCHER DEZSŐ 
(1826-1914) ’48-as honvéd főhadnagynak és porcelán-
gyárosnak, valamint unokájának, FARKASHÁZI’ FAR-
KASHÄZY JENŐ (1861-1926) keramikusnak és művé-
szeti írónak hatalmas szürke emlékköve.

A Környei úti temető

1907-ben temették ott az első halottat az egykor szentivá-
ninak nevezett temetőbe. 

Közel a temetőkereszthez, a sírkert keleti falánál van a 
Magyary család nyughelye. Középen LUX ELEK (1884 
1941) szobrászművész alkotása, féltérdre ereszkedő ifjú 
harcost ábrázoló fehérmárvány dombormű látható. Ide te-
mették többek között DR. MAGYARY ZOLTÁN (1888-
1945) egyetemi tanárt, a nemzetközi hírű tudóst, aki 
számos szakkönyv szerzője, a Magyar Közigazgatástudo-
mányi Intézet megszervezője és vezetője volt. Igen sokat 
tett szülővárosáért, Tatáért. Itt hozta létre a közigazgatási 
mintajárást, a szövetkezeti népfőiskolát, s a piarista öreg-
diákok elnökeként elősegítette szegény sorsú tehetséges 
diákok továbbtanulását, a helyi múzeum megalakítását, 
Fellner Jakab szobrának felállítását, s számos helyi ki-
advány megjelenését is. Mellette nyugszik felesége, DR. 
TECHERT MARGIT (1900-1945) filozófia-történész, 
egyetemi magántanár is.

A temető déli falánál a 14-es sír fekete obeliszkje DR. 
MÁRKUS JENŐ (1907-1955) református lelkipásztor és 
író emlékét őrzi. Ő volt a kezdeményezője a tatai népfőis-
kolának, a népi írók, tudósok, képzőművészek meghívá-
sának, a háború alatt a Keresztény Ifjúsági Egyletben és a 
leánykörben Kodolányi és Tamási színdarabok betanítá-
sának, mellyel nőtt a fiatalok magyarságtudata, védettsége 
az egyre fokozódó német befolyás ellen. 

Mindhárom temetőben jelentős számban taláhatunk szé-
pen faragott mészkő, márvány és gránit sírköveket, me-
lyek elsősorban a híres tatai, tardosi és süttői kőfaragók 
(IPACH, JUHÁSZ, KIRÁLY, MANGLITZ, SZENTKI-
RÁLY és mások) ügyességét és jó ízlését dicsérik.

Dr. Kálmán Attila
Honismeret (11. évf.), 1983. 1. sz. 24-28. o

A KISHERCEGTŐL 
A BARÁTSÁG KŐOLAJVEZETÉKIG

A barátság emberi viszony, érzelmi, lelki, anyagi, kogni-
tív erőforrás. Ebből a kiindulásból végig haladtunk Sa-
int-Exupéry, Szókratész, Müller Péter, Babits Mihály és 
sok más híresség barátság-felfogásán, és több híres ba-
rátság felidézésén (Marc Twain és Tesla, John Lennon és 
Paul McCartney, Kosztolányi és Karinthy) klubunk szep-
temberi összejövetelén. Tagtársunk igen átfogó, kiváló 
bevezetőjét követően sorra nyilatkoztunk meg egymáshoz 
kapcsolódva.
A barátokra való szükséglet sokszor családfüggő: akinek 
szűk családi környezete van, jobban igényt tart más jel-
legű emberi kapcsolatokra. Akinek kiterjedt, szoros csa-
ládi kötelékei vannak, annak kevésbé jelentkeznek ilyen 
igényei. A gyermekkorban tapasztalt szomszédi és egyéb 
barátságok az akkori, lassúbb, családcentrikusabb életmó-
don alapultak. 
Tagtársaink némelyike olyan szerencsés, hogy több évti-
zedes, széles baráti körrel rendelkezik, akik átsegítették 
őket kríziseiken, és ma is segítik őket hétköznapjaikban. 
A társadalmi változások, az életpályán való előrehaladás 
hullámzó mozgást idéz elő az emberi kapcsolatokban. 
Amerre sodorja az élet az embert, ahol sok időt tölt, ott 
időről időre kiválasztódik egy barátság, és vagy van hosz-
szútávú kitartás, vagy nincs, vagy megjelenik az árnyol-
dal, az érdekbarátság.
Ebben a témában is igaz, hogy ideális állapotok ritkán 
vannak. A mai felgyorsult élet nehezíti, hogy felismerjük, 
észrevegyük a közeledést, és merjük elfogadni azt.
Van, aki olyan nyitott személyiség, hogy lakókörnyezeté-
ben, és úton-útfélen is barátságokat indukál.
Van, aki bár segítőkész magatartást tanúsított, a saját dol-
gait mindig egyedül oldotta meg, fenntartva jelentéktelen, 
egyoldalú barátságokat.
Van, aki családi örökségként „élére rakja” a dolgokat, a 
családi kötődés mellett a barátság nem szükségeltetik.
Van, aki alkatilag nem képes a titkokat is feloldó, mélyebb 
barátságokra, tartva annak kockázatos voltától. Mind-
eközben a civil társadalmi életben és szabadidős tevéke-
nyég kapcsán széleskörű baráti kapcsolatokat ápol.
A barátságnak több szintje van, kell energia a kialakításá-
hoz és fenntartásához, kell idő és akár pénz is.
A barátságnak több értelmezése van, lehet szerzetes barát, 
lehet nemzetközi (lengyel-magyar), sőt, Barátság kőolaj-
vezeték is!
Többségi tapasztalat, hogy az életutak nagyobb állomá-
sai – munkahelyváltás, nyugdíjazás – megváltoztatják és 
meghatározzák a barátok iránti szükséglet jelentkezését.

Klubunk kitartó, lelkes működésének talán ez a titka: BA-
RÁTKOZUNK.

Fejér Mária 
klubvezető

A TÓVÁROSI TEMETŐ

(Korábban közöltük az írás első részét, most folytatjuk – 
ezzel az írásával is emlékezve Dr. Kálmán Attilára) 

Az északi fal közelében egy középszürke obeliszk DR. 
HAMARY DÁNIEL (1826-1892) orvos, író, az 1848-
1849-es szabadságharc honvéd tisztjének emlékét őrzi. 
Hamary Dániel könyvet írt a komáromi vár védelméről, 
és számos orvosi szakkönyve, tanulmánya, verse és élet-
képe jelent meg. Alig néhány sírhellyel odébb magasodik 
VASZARY JÁNOSnak, a modern magyar festészet egyik 
legkiemelkedőbb képviselőjének hatalmas tömegű fehér 
sírköve. 

SCHADL JÁNOS (1892-1944) festőművész, a Ma című 
folyóirat köré csoportosult művészek egyike, akinek ké-
pei több budapesti és párizsi kiállításon is szerepeltek, 
egyszerű műkőkeretes sír alatt pihen Vaszarytól alig né-
hány méterre.

A ravatalozón túl a 12. sorban ismét egy festőművész, a 
Tatán egykor nagyon népszerű ASZALA1 PAP EMIL 
(1884-1949) nyugszik apró fa fejfa alatt. A Münchenben 
tanult mester naturalista hangvételű, népi életképeivel és 
arcképeivel sokszor szerepelt országos kollektív kiállítá-
sokon. Közelében, a 11. sorban alacsony szürke kő jelzi 
JAMES STYLES (1862-1925), a 7. sorban — kissé távo-

Képünk egy klubfoglalkozáson készült

Farkasházi Farkasházy Jenő síremléke 
A Moys-kripta fehér márvány domborműve 

a Gerenday műhelyből
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Pillanatkép az őszi ÁHI Jóga sportnapon Izing László, az idősek digitális képzésének oktatója

A Tempus Közalapítvány online előadása 
a #ErasmusDays rendezvényünkön

…és az azt követő Janus Pannoniusról szóló előadás 
főszereplője: Kőváriné dr. Fülöp Katalin

Poczik Ernő kollégánk tájékoztatja az V. IKSZ Börzénk 
előkészítő megbeszélésén résztvevő civil és állami 

szervezetek képviselőit

Népfőiskola Klub – lelkes résztvevőkkel

Civil Kerekasztal beszélgetés Népfőiskolánk tanévnyitóján…

Fellner Jakab 300 éve született – 
emlékévvel tisztelgett a város szellemi nagysága előtt Magyary Szakkollégisták a Magyary szobor előtt 

Az MZNT digitális képzésének résztvevői – háttérben az 
ikszes segítő diákokkal… V. IKSZ Börzénk – érdeklődő diáksereggel
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Lengyel vendégeink a találkozón

Csuhézás – „A Szakkörön”

Makramézás – „A Szakkörön

Csoportkép a lengyel küldöttségnél 
a gyönyörű tóparti platán előtt

Bábolna látóút – Magyary csapat

Szakkollégista látogatás


