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A megyei közgyûlés és személy szerint dr. Völner Pál
elnök úr és a magam nevében is tisztelettel köszöntöm a
jelenlévô polgármestereket, civil szervezetek képvi-
selôit és szakértôket.

A K-E megyei önkormányzat közgyûlése nagy fon-
tosságot tulajdonít az önkormányzatok és a civil szerve-
zetek együttmûködésének, az elmúlt években e célokat
segítette számos megyei alapítvány. 

Az önkormányzatok
mûködését, jellemzôit
szokták néhányan „civil-
nek” is nevezni, ebben van
igazság, de természetesen
nagyon határozott eltérés
van az önkormányzatok
mûködésének és feladatai-
nak szabályozása, és a ci-
vil szervezetek mûködési
keretei, felelôssége között.
Az önkormányzatok a he-
lyi hatalom, a helyi intéz-
ményi ellátás egyértelmû
felelôsei – úgy gondolom
azonban –, ahhoz, hogy
ezt eredményesen és sike-
resen tudják teljesíteni, el-
végezni, – szükségük van minden szinten – fôleg a tele-
pülésekre gondolok – együttmûködésre, rendszeres kap-
csolatra az ott mûködô civil szervezetekkel.

K-E megyében a rendszerváltás óta közel 1000 ala-
pítvány jött létre és 1627 társadalmi szervezet került be-
jegyzésre. (A gyakorlatban nyilván nem ennyi a szerve-
zetek száma, mert vannak megszûnôk, és a statisztika
sok más szervezetet is ide sorol, ami növeli a számokat
– egy 2003-as felmérés szerint összesen 1678 civil szer-
vezetet regisztráltak megyénkben.)

A civil szervezetek aránya országosan (ez jellemzô
megyénkre is) a következô területeken a legmagasabb:

oktatás, szociális–egészségügyi, sport és kulturális te-
rület (ezek aránya a legnagyobb).

A mai tanácskozás szempontjából fôleg azoknak az
egyesületeknek van kitüntetett szerepe, amelyeknek te-
vékenysége kapcsolódik a település értékeinek
megôrzéséhez (baráti körök), a környezetvédelmi kér-
désekhez, vagy kimondottan a településfejlesztés ügyét
jelölték meg céljaik között. Természetesen nincsenek

merev határok, fôleg ki-
sebb településeken ta-
pasztalható, hogy az
egyes célok nem válnak el
élesen. Ezzel összefüg-
gésben szeretnék utalni a
területfejlesztési törvény-
re, amely lehetôséget te-
remtett az e tevékenység-
hez kapcsolódó civil szer-
vezetek számára a „hiva-
talos” részvételre, véle-
ményezésre és javaslataik
megfogalmazására, mind
kistérségi, megyei és re-
gionális szinten.

Ismeretes, hogy a civil
szervezetek tevékenysége

sokat fejlôdött, erôsödött az elmúlt években, amiben
nagy szerepe volt a 10 éve mûködô 1%-os támogatási
lehetôségnek, vagy a néhány éve mûködô Nemzeti Ci-
vil Alapnak, amelynek forrásaiból – ez persze az adó-
zók pénze – K-E megyében több mint 200 civil szerve-
zet részesült 2006-ban.

A civil szervezetek erôsödését jelzi, hogy folyama-
tosan növekszik azoknak a szolgáltatásoknak a köre,
amelyeket civil szervezetek látnak el. Kezdeti idôszak-
ban az alapítványi fenntartású iskolák domináltak,
késôbb kulturális-közmûvelôdési tevékenységek is bekap-
csolódtak, és ma már a szociális-egészségügyi területen is

EGYÜTTMÛKÖDÉSRE ÍTÉLVE1

Civilek és önkormányzatok együttmûködése K-E megyében

1 Elhangzott a 2006. december 20-án tartott megyei tanácskozás megnyitóján, amely a „Partnerség és együttmûködés a civil szervezetek és
az önkormányzatok között” c. képzési program elôkészítéseként került megszervezésre.

Gyüszi László, az egyesület új elnöke köszöni meg 
dr. Márkus Mihálynak tíz éves munkáját

AZ I. TATAI ORSZÁGOS MAGYARY ZOLTÁN KONFERENCIA TISZTELETÉRE
KÜLÖNSZÁM - TATA, 2013. JÚNIUS

A SZERVEZŐ BIZOTTSÁG, 
A RENDEZŐ SZERVEZETEK ÉS A VÁROS

POLGÁRAI NEVÉBEN TISZTELETTEL KÖSZÖNTJÜK
MAGYARY ZOLTÁN SZÜLETÉSÉNEK 125. ÉVFORDULÓJA 

ALKALMÁBÓL SZERVEZETT KONFERENCIA VENDÉGEIT!

A KONFERENCIA RÉSZTVEVŐINEK 
KÖSZÖNTÉSE

A Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság 
évek óta szervezi Tata városával összefogva 
a Magyary konferenciát. Magyary 
szellemiségét, mának szóló üzenetét 
szeretnénk közvetíteni, szeretnénk, ha a nagy 
tudós gondolkodásmódja és életpéldája a 
ma közszolgáinak a jelenben erőt adhatna 
munkájukhoz, és a jövőre vonatkozóan pedig 

terveikhez irányt mutatna.
Tata történelmi és szellemi emlékei, épített és természeti öröksége 
melyeket az itt élő és alkotó elődeinktől és a Teremtőtől kaptunk 
örökségül és használatra, arra kötelezi a tataiakat, hogy méltó 
módon gondoskodjunk ezen kincsek megőrzéséről, fejlesztéséről 
és továbbadásáról is. 
Tata ebben az esztendőben az Európa Tanácstól a legeurópaibb 
város címet nyerte el negyven Európai város közül. Itthon pedig 
elnyertük a Magyar Táj díjat. De a legnagyobb elismerés mindig 
az, ha a tataiak jól érzik magukat városukban. Ezt pedig az 
mutatja, hogy hajlandóak érte tenni, vigyáznak rá, közösségeket 
szerveznek, építik a várost szellemi értelemben is. 
Magyary Zoltán üzenete a mának talán éppen ebben fogható 
meg: úgy építeni nemzetet, települési közösséget, hogy abban 
mindenki megtalálja a neki való feladatot, ne kihasználója és 
csak élvezője, hanem értékes építője, alkotója legyen a köznek. 
A mai világ egyik legnagyobb veszélye az emberi kapcsolatok 
szétesése, a családok, a házasságok, a közösségek, a barátságok 
válsága. Ennek gyógyítása, helyreállítása nemzeti feladat is, de 
mindenkinek, és minden kisközösségnek is megvan benne a 
saját, egyedi és senki más által el nem végezhető feladata. 
Ebben a saját életfeladat megtalálásában, és vállalásában 
segítse minden résztvevőjét az idei I. Országos Tatai Magyary 
Konferencia!

Michl József  
polgármester

MAGYARY ZOLTÁN
(Tata, 1888 – Héreg, 1945)

Katonatiszti családban született Tatán. 
A piaristáknál folytatott középiskolai 
tanulmányait követően államtudományi
oklevelet (1910), majd jogtudományi 
(1912) doktorátust szerez. Kiváló 
adottságainak köszönhetően végigjárja 
a köztisztviselői ranglétrát. Pályájának 

első fele a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztériumhoz 
kapcsolódik. Az 1930-as évektől egyetemi tanári, és az általa 
alapított, vezetett közigazgatás-tudományi intézetben végzett 
kutató munkássága válik meghatározóvá. Ekkorra már 
nemzetközi hírű közigazgatási tudós. Gyakorlati törekvései 
sokféle módon megnyilvánultak – ezekre természetesen 
hatással voltak a korszak szellemi áramlatai is. Közülük a 
tatai munkásságát említjük példaként, mert az 1939-ben 
megjelent “A közigazgatás és az emberek” c. tanulmánykötet 
jól illusztrálja mind Magyary felfogását, mind azt a módszert, 
amit alkalmazott. A közigazgatásból kiindulva Magyary a 
helyi társadalom problémáinak tudományos igényű feltárásáig 
jut el. Így keresi egy olyan közigazgatás működési modelljét, 
amely az embereket szolgálja, az emberek érdekében jön 
létre. Több nyelven beszélt, saját képességeit folyamatosan 
fejlesztette (pénzügytan, szervezéselmélet, gyorsírás), több 
külföldi tanulmányúton vett részt (Németország, Olaszország, 
USA, Szovjet-Oroszország). Feleségével, dr. Techert Margit 
filozófussal a szovjet front elől menekülve 1944-ben Tatára, 
majd Héregre az erdészházba költöznek. 1945. március 24-
én – az átvonuló szovjet csapatoktól elszenvedett atrocitások
hatására – az önkéntes halált választják. A tatai Környei úti 
temetőben alusszák örök álmukat. Gyermekük nem volt, 
Magyary utolsó oldalági leszármazottja 2002-ben halt meg.
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A FEJLŐDÉS NEM ÁLL MEG
A Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság életében a 
2018-as esztendő nagy horderejű változást hozott. 

Tevékenységünket továbbra is a Tata Városával kö-
tött közművelődési megállapodás keretei között vé-
gezzük, melynek célja a jövő megalapozása, az érté-
kek magtartása, továbbvitele, bővítése. 

A szervezet által egykor megha-
tározott alapvető célok ma sem 
változtak, továbbra is a kultúra, a 
közművelődés, az élethosszig tar-
tó tanulás, a közösségszervezés 
területén végezzük mindennapos 
tevékenységünket. Ahhoz, hogy a 
népfőiskola betölthesse az elődök 

által kijelölt küldetését és megfeleljen a mai kor kö-
vetelményeinek, nagyon széleskörű és sokrétű mun-
kát kell elvégeznünk. A megnövekedett feladatok az 
elmúlt esztendőben nagyszabású szervezet-fejlesztés 
végrehajtását tették szükségessé, melynek eredmé-
nyeképpen jelenleg 53 alkalmazottat foglalkoztatunk. 
Tevékenységünket a volt Piarista rendház épültében 
végezzük, melyet már az elmúlt időszakban sikerült 
birtokba vennünk, felszerelnünk, belaknunk.

Céljaink elérése érdekében igyekszünk minden lehe-
tőséget megragadni. Jelenleg 12 pályázat által nyúj-
tott lehetőséget kihasználva szeretnénk megteremteni 
egy új, a tagság igényeit még magasabb színvonalon 
kiszolgáló hatékony szervezetet. Célunk, hogy a pro-
jekteket szakszerűen hajtsuk végre, ezzel meg tudjuk 
alapozni a jövőbeni terveinket, a tagság megelégedé-
sére. 

Munkánkat nap, mint nap azért végezzük, hogy a 
népfőiskola által nyújtott szolgáltatások, előadások 
és képzések elérhetőek legyenek a Tatai járásban 
élőknek és magas színvonalú rendezvényeink megye 
szerte elismerést vívjanak ki maguknak, hogy megke-
rülhetetlen tényezővé váljunk Komárom-Esztergom 
Megyében. Ennek érdekében partnereinkkel a Nem-
zeti Művelődési Intézettel, a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetemmel, a Lakitelki Népfőiskolával, a Komá-
rom-Esztergom Megyei Kormányhivatallal, a Ko-
márom-Esztergom Megyei Önkormányzattal és Tata 
Város Önkormányzatával szoros együttműködésben 
dolgozunk.

Az elmúlt évek fejlődése nem áll meg, töretlenül dol-
gozunk azon, hogy a Magyary Zoltán Népfőiskolai 
Társaság méltó legyen régi nagy híréhez…

Borsó Tibor
MZNT elnök

Az önkormányzat és a népfőiskola együttműködése már 
hagyományosnak mondható. Ezt igazolja, hogy az idei 

támogatási szerződés ünnepélyes aláírása, amit Michl József 
polgármester és Borsó Tibor elnök kézfogással is megerősített.

Fotó: Ábrahám Ágnes.
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MATEMATIKA SZAKTÁBORRAL ZÁRULT A 2018/19. ÉVI MA-TATA-TÚRA 
LEVELEZŐS VERSENYSOROZAT AZ ESÉLY ALAPÍTVÁNY TÁBORBAN

Immár 33. alkalommal ke-
rült megrendezésre a ha-
gyományos matematika 
szaktábor. 8 hónapon át 
küzdöttek a gyerekek a tá-
borba való bekerülésért. 
Csak a legjobbak kerülhet-
tek a táborba, azok, akik 
legeredményesebben oldot-
ták meg a matematika  leve-
lezős verseny 10 beküldős és két iskolai fordulóját. Ők 
93-an kaptak meghívást a négy napos táborba, ahol ösz-
szesen 42 matematika foglakozást zajlott 20 meghívott 
matematika szakos pedagógus, vezetésével. Az előadók 
a „matematika órákon” olyan érdekes feladatokkal, 
logikai feladványokkal foglalkoztak, melyekre hagyo-
mányos tanórákon nincs lehetőség, nincs idő. A gyere-
keknek a helyi tanárokon kívül Magyarország elismert 
pedagógusai tartottak órát. Pl. Pósa Lajos, Brenyó 

Mihályné, Szenyovszky 
Judit, Kovács Csongorné, 
Fabó Katalin és Jakucs 
Erika.
Délutánonként különböző 
programokat szerveztünk 
a gyerekeknek. Volt kéz-
műves foglalkozás, szám-
háború, csoportos játék, 
sakkszimultán, kisvonato-

zás, interaktív zenei előadás, vetélkedő. Egy délután az 
Eötvös József Gimnázium természettudományos labor-
jában kísérletezhettek a gyerekek.
Idén a Magyary Zoltán Népfőiskolai Társasággal közö-
sen rendezte a Vaszary János Általános Iskola a tábort. 
Köszönetünket szeretnénk kifejezni mindenkinek, aki 
részt vett a tábor magvalósításában!

Mészárosné Nagy Éva
táborvezető
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25 ÉVE HALT MEG BENDA KÁLMÁN
(Nagyvárad, 1913 – Budapest, 1994)

„A Magyary Zoltán közigazgatás-tudós és Márkus 
Jenő református lelkész által kezdeményezett 1940–
44 közt működő tatai népfőiskolának 3 évig volt 
vezetője. Együtt lakott a nép-főiskolásokkal, akiknek 
magyar történelmet és szociológiát tanított; de a kép-
zés egyszerre volt szakmai, kulturális és világnézeti 
is. Abban az időben ez volt az egyetlen nem egyházi 
népfőiskola. A népfőiskolai mozgalom ügyének ápo-
lása egész munkásságát végig kísérte. A rendszervál-
táskor elnöke lett az újra induló Magyar Népfőiskolai 
Társaságnak.” 

(Idézet dr. Kálmán Attila írásából.)

A Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság elnöksé-
ge 2008-ban a II. Országos Szociális Foglalkoztatá-
si konferencia résztvevőivel együtt avatta fel Benda 
Kálmán emléktábláját a Kocsi utca egyik patinás épü-
letén – a volt kamalduli szerzetesek háza. A rajta el-
helyezett plakett Bozó József éremművész munkája, 
amelyet a népfőiskola elnöksége később a kiemelke-
dő munkát végző tagjai- és támogatói számára ado-
mányozott.

A professzor, a későbbi években elismert történésszé 
vált, és első rektora lett a Károli Gáspár Református 
Egyetemnek.

ALLEGÓRIA 

Idén is boldogan bontotta bibéit virágba

 május illatát 

súgva-búgva

a Vaszary-villa vén orgon(ája)abokra

égnek állt szuronnyal és fölszegett fővel

lábát megvetve

mintha volna 

két háborúkból visszamaradt 

napóleoni gránátos katona

 idén is 

visszaüzent múltjából két moccanatlan

időtlenségbe dermedt

kékeszöld citrus a 

tóvárosi vasútállomás természet-őre őrhelyén 

tisztelegve 

az elsuhant dieseleknek

s idén is 

napok s évek tovaviharzásába kérgesedve 

törzsét megadón fűrésznek fordítva

zöld ága-levele tövig metszve

az Ady Endre-út 

százados akáca is

 villanó fürtje színmézét 

szorgos méheknek osztani szét

kihajtott volna még

mielőtt átadta helyét

a köré ültetett virágoknak

H. Túri Klára
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TATAI FORRÁS BEVÁSÁRLÓ KÖZÖSSÉG
–  Egy új közvetítő forma született a népfőiskola kezdeményezésére –  

A helyben termelt, előállított, egészséges élelmisze-
rek értéke egyre inkább előtérbe kerül, ahogy a vi-
lágban nő az a tendencia, ami arra mutat rá, hogy a 
Föld véges energia készletekkel rendelkezik, és a 
környezetszennyezést csökkentenünk kell. A kisebb 
településeken élő őstermelők, kistermelők fennma-
radása, tudásuk, ismereteik átadása egyre nagyobb 
kincs, ami alapvetően befolyásolja a városi emberek 
élelmiszer ellátását. Ezeknek a termékeknek a piacra 
jutását segítik elő a termelői piacok, a BEVÁSÁRLÓ 
KÖZÖSSÉGEK. 

A helyi élelmiszert (mely a definíciója szerint az ér-
tékesítés helyére maximum 40 kilométeres távolság-
ból, vagy az adott megyéből, távolságtól függetlenül 
érkezik a termelés, előállítás helyéről), kihagyva 
a kereskedelmi láncokat, közvetlenül a termelőtől 
tudjuk megvásárolni. A bevásárló közösség szerve-
zői előre összegyűjtik a vásárlóktól a megvásárolni 
kívánt termékek listáját (mely nálunk jelenleg egy 
excel táblázatban található), továbbítják a termelőnek 
a rendeléseket, aki összekészíti a kért árut, és elhozza 
az átadás napjára. Közösen (termelőkkel, szervezők-
kel, vásárlókkal) kialakított rendszerességgel hetente, 
kéthetente megtörténik az árucsere az átadási napon 
(amennyiben a helyszínen is történik eladás, termelői 
piacról is beszélünk). A szervezők a termelőket meg-
látogatják, mielőtt a rendszerbe kerülnének, meggyő-

ződnek a termelés és az állattartás körülményeiről. 
Így biztosítják a hitelességet, a termelővel közvetlen 
hangvételű, őszinte kapcsolatot igyekeznek kialakí-
tani, ami az egyik legfontosabb eleme a bevásárló 
közösség hosszú távú működésének. A célunk, hogy 
minél egészségesebb élelmiszerhez jussunk, amelyek 
minél kevesebb adalékanyag, tartósítószer, cukor fel-
használásával készülnek, és a szállításuk, csomagolá-
suk minél környezetbarátabb legyen.
A Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság honlapján 
is megjelentettük a bevásárló közösség szervezésé-
nek kezdeményezését, ahol egy regisztrációs felület 
is helyet kapott a csatlakozni kívánóknak, akik hely-
ben és interneten is tudnak regisztrálni.
Jelenleg szerepelnek a csatlakozott őstermelők-kis-
termelők árui között zöldségek, gyümölcsök, mézek, 
lekvárok, szörpök, teák, aszalványok, ételízesítők, 
füstölt hústermékek, rétesek, gyümölcslevek, tehén-
tej-, kecsketej termékek, pékáruk, gyógy- és fűszernö-
vények, levendulaolaj, natúrkozmetikumok, savanyú-
ságok, házi száraztészták, bioborok, bio- zöldségek, 
gyümölcsök, tojás, sajtos tallérok, mézes puszedlik, 
fürjtojások, olajok, és lisztek. Vannak termelők, akik 
csak a megrendelt termékeket szállítják az átadási na-
punkra, illetve többen csak havi 1-2 alkalommal je-
lennek meg, amikor vásárolni is lehet náluk. 
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A CSALÁD MŰKÖDÉSE A 21. SZÁZADBAN
Már fél éve, hogy a Magyary Zoltán Népfőiskolai Társa-
ságnak volt egy 3 napos nagyszerű programja, az Esély-
egyenlőség Konferencia 2018. szeptember 26-28 között.
Illés Kádek Kata, a projekt szakmai vezetője felkért, 
hogy mondjam el 45 éves tapasztalataimat a családgon-
dozással kapcsolatosan. Közös gondolkozásunkhoz fel-
tettem pár kérdést:

• Van esélyegyenlőség férj és feleség között?
• Szükséges egyenrangú félnek tekinteni egymást a 

házastársaknak?
• Egymás iránti megbecsülés, szeretet nélkül lehet 

együtt élni?
Sok kérdés felmerült még, melyek mindig aktuálisak és 
el-el gondolkodásra késztetnek. 

• Ki a tanácsadója a válságba jutott párnak?
Ma gyakori tanács, ha valami nem megy, ne erőltesd. 

• Valóban hagyjunk veszni mindent, nyissunk új lapot?
Törékeny kapcsolat a párkapcsolat… Sérülés nélkül 
nem lehet megúszni, de lehet győztesen kikerülni egy 
válságos helyzetből?
Ha emberek akarunk maradni, és tükörbe akarunk nézni, 
talán még egymás szemében is keresni kell a megoldást.
Valóban nagy kérdés, ha már lehull a szerelem ködfátyla 
és reálisabban látja társát a párkapcsolatban lévő, jobban 
látja hibáit, gyengéit, korlátait, hogyan viszonyul társához. 

• Csalódása, kiábrándultsága hova vezethet?
Ha csak érzelmi oldalról közelítjük meg a problémát 
tragédia is lehet a vége. Az önsajnálat mindig rossz ta-
nácsadó. Mérlegre lehet tenni a másik értékeit, ha még 
adunk esélyt a társunknak.
Pál Feri katolikus atya egyik tanácsa, vádaskodás helyett 
panaszkodni kell, mert arra még lehet megoldást találni.
Az egymásra találás úgy jöhet létre, ha meghagyjuk a 
másik szabadságát. Az ilyen szerelem igazabb, tartó-
sabb, mert a szabadságon alapul. Az ilyen párkapcsolat-
ban jó gyermeknek lenni, és így lehet igazán megtanulni 
a gyermekeknek is az együttélés szabályait.
Isten boldognak akarja látni teremtményeit, segítséget kí-
nál. Káoszból békességet tud teremteni, csak az igenünk-
re vár. Egyedül nehezen birkózunk meg a problémákkal.
Lehet a 21. században is bízni Isteni segítségben?
Simon András grafikus művész gondolata nekem sokat 
mond:

„A család a feltétel nélküli elfogadás, szeretet is-
kolája, ahol szüleink példáját látva boldogságot, 
vagy boldogtalanságot tanulunk.
A hűség olyan virág, amelyet csak a kölcsönös sze-
retet képes életben tartani. Jó illata betölti az élet-
re szóló kapcsolatokat. Ne hagyjuk elhervadni!”

Sziklai Tiborné 
ny. védőnő, volt elnökségi tag

SZENT  LÁSZLÓ  DOMB (AGOSTYÁN)
angyalhúrokon zenél az indián nyár, köröskörül hegyek, őszülő erdők,

aranyló istenpor szikrázik a levegőben, ez a hely kitüntetett, imágó mundi,
az autóút zaja elhaló, nem főútvonal hál’ Istennek, itt a dombon még a Dűrer kép
ősgyepe burjánzik, a kecske sajnos lelegelte az egykorvolt tárnicsot, talán innen
az elnevezés, sokan járnak-jártak erre, megfordult itt sámán, pap, orvos, pedagógus,
művész is a számos látogató között, mindenkit megérint a hely rejtett metafizikája,
a környezet is varázslatos, középkori skanzen jellegű ökofalu, ősi árpádkori templom
másával, kuriózumnak számító erdei temetővel, nyári erdei iskolával, a karámokban
szelíd állatokkal, és nem feledkezhetünk meg a mindezeket létrehozó-fenntartó, a kihí-
vásokkal elszántan megküzdő két Wordsworth lelkű emberről sem....

egy hely a Gerecsében, Agostyán közelében, IGEN
Botos Ferenc (Tata-Budapest)
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A Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság közhasznúsági jelentése - 2018 
1. Közhasznú szervezet azonosító adatai 
név: Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság 
székhely: 2898 Tata, Tanoda tér 5/a 
bejegyzõ határozat száma: PK 60.088/1995/4 
nyilvántartási szám: 11-02-1008 
képviselõ neve: Borsó Tibor 
2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása 
A 2018-as év több változást is hozott a Népfőiskola életében: amellett, hogy Társaságunk szervezetfejlesztésen ment keresztül, 
tevékenysége nagy része az év második felétől már az új székhelyen: Tata, Tanoda tér 5/a szám alatti volt Piarista Rendház 
épületében zajlott/zajlik, mindamellett Bercsényi utca 1. szám alatti irodahelyiségben történik a közművelődési feladatok 
ellátásának szervezése, illetve a Társaság tagjaival való ügyintézés, kapcsolattartás. A tervezetteknek megfelelően folytattuk a 
2017/18-as tanév sorozatait egészségügy, irodalom és történelem témakörökben, illetve 2018/19-es tanévre vonatkozóan 
ugyanezen témakörökben megtervezésre kerültek az előadás-sorozatok, melyek megvalósítása folyamatosan zajlik. Az előadás-
sorozatokhoz kapcsolódóan látóutak megszervezésére is sor került az egészségügyi előadások lezárásaként „Rózsika gyógyfüves 
kertjébe”, illetve történelem témához kapcsolódva a Hadtörténeti Intézet és Múzeumba. Az előadások mindegyikének 
megvalósítása a Rendházban történt. A 2017/18-as tanév kiegészítő témája: Vaszary János születésének 150. évfordulójához 
kapcsolódó előadásokból 2 előadás került idei évben megvalósításra, melynek kapcsán sikerült Vaszary János síremlékét 
felújítani, továbbá a Vaszary villa emléktáblája is megújult. Az évfordulóhoz kapcsolódóan sikerült jó együttműködést 
kialakítani a Vaszary János Általános Iskolával, mely együttműködés az év folyamán a MaTata Túra megrendezésében való 
részvétel során tovább mélyült: 
A 2018/2019. tanévben Társaságunk támogatja a kistérségi matematika és természetismereti versenyt, a tatai Vaszary János 
Általános Iskola által idén 10. éve szervezett MaTata Túrát, amely egy játékos matematikai és természettudományos 
„akadályverseny”, egyúttal bolyongás a természetben Tata és a környékbeli települések iskolás csapatai részére. Az őszi 
megmérettetés 2018. szeptember 22-én (36 középiskolai csapat) és szeptember 27-én (102 csapat 396 tanuló) összesen közel 600 
általános és 9-10. osztályos középiskolás diák részvételével zajlott az Eötvös G. környékén és a Cseke-tónál. A pedagógusok a 
versenyfeladatokat a tatai medence értékeinek ismeretével egészítették ki. Támogatásunk oka elsősorban az, hogy a fiatalok 
körében méltán népszerű verseny résztvevői ismerkedjenek meg a Népfőiskola névadójával, tevékenységével, Tata 
nevezetességeivel, a civil szervezethez való kapcsolódás lehetőségeivel. Továbbá, - a korábbi évek hagyományaihoz híven - 2018-
ban is megrendezésre került Magyary konferencia, idei évben Magyary Z. születésének 130. évfordulója alkalmából (június 11-
12.) – helyi, megyei és országos egyeztetés szerint, együttműködve a NKE-el. A rendezvény részeként Magyary Z. szobránál 
tartottunk megemlékezést és koszorúzást, majd a Rendház dísztermében voltak az előadások. Ezen esemény szoros 
együttműködésben valósult meg a NKE-el, amely intézmény a közigazgatási felsőoktatás 40. évfordulója alkalmából 
„Közigazgatási felsőoktatás 40*”c. konferenciát rendezett, melyen az MZNT is részt vett. Társaságunk nem csak a közigazgatás 
területén igyekszik ápolni, őrizni, közvetíteni az értékeket, hanem a NMI Nonprofit Kft-vel kötött megállapodás alapján a Kárpát 
medencei Népfőiskolai Hálózat kialakítása részeként értékmegőrzéssel és koordinálással kapcsolatos feladatokat is felvállalt, 
melynek részeként megjelentettünk egy, a Tatai-medence értékeiről szóló kiadványt, konferenciák és kiállítás is megrendezésre 
került a témában. A 14 év alatti korosztály bevonása is megtörtént játékos vetélkedő formájában. Előadásaink mellett 10 új képzési 
programot engedélyeztettünk, továbbá a Tanuló Tata elnevezésű program részeként a vállalt 17 képzési programból 3-at sikerült 
elindítani 2018-ban: kézműves alkotóműhely, energiahatékonysági képzés és háztartási praktikák. 
Közösségszervezés: A Tata városával kötött közművelődési megállapodáshoz kapcsolódó projektjeink egyrészt a szervezetünk 
által is fontosnak tartott közösségépítés, környezetvédelem, környezettudatosság témában zajlanak. Az idei évben két alkalommal 
megrendezett IKSZ Börze - mely az iskolai közösségi szolgálatos lehetőségek tárháza - célja, hogy összeismertesse a diákokat a 
fogadó szervezetekkel, azok tevékenységével. A kiállítóknak lehetőségük van bemutatkozni, m lehetőségeiket megismertetni a 
diákokkal. A Börzén 40 kiállító - IKSZ-es diákokat fogadó civil szervezet - és 800 diák vett részt.  
Az NMI-vel közösen megrendezett "Mindent a közösségről" Közösségek a helyi élelmiszerellátásban c. konferencia és 
szabadegyetem 2018-ban 3 alkalommal rendeztük meg. A három nap a lokális élelmiszer-ellátás közösségi dimenzióját járta 
körül, és induló eseményét képezte egy tatai bevásárlóközösség szervezésének. A tervezett előadások a rövid ellátási lánc (REL) 
gyűjtőfogalma alá tartozó közösségi megoldásokat tekintették át. A fenntarthatóságon túl tárgyaltuk a fogalom környezeti és 
gazdasági vonatkozásait is. Az esemény két elméleti napját követően a résztvevők "testközelből" figyelhették meg az említett 
bevásárló közösség első nyílt napját, lehettek részesei az alakulásnak. A szervező munka eredményeként novemberben a Forrás 
Bevásárló Közösség is létrejött Tatán a Jávorka S. Szakközépiskolában,  működtetését Társaságunk látja el. Helyi őstermelő, 
kistermelő hozza áruját, akiktől hetente lehet rendelni és a heti átadási napon átvenni a friss élelmiszereket. A helyi lakosságnak 
lehetősége van csatlakozásra egy olyan kezdeményezéshez, amely a helyi gazdaságok és környezettudatos vásárlók, összekötője, 
közössége. 
A Bacsó Béla úti lakótelep parcelláin kertészkedők összefogására, segítésére indult el a Közösségi Kert projektünk, ahol a 
kerteken kívüli gyógynövény-ismereti előadást, krémkészítést szerveztünk, és a közeli óvodákkal, iskolákkal előkészítés alatt áll 
együttműködési megállapodás kötése.  
Munkaerő-piaci tevékenységeink is folytattuk a 2018-as évben, munkaerőpiaci információnyújtással, tanácsadással a 
Kormányhivatallal együttműködésben, kiegészítve egyéb munkaerőpiaci szolgáltatásokkal: mentorálás –, továbbá az Együtt a 
munkavállalásért Komárom-Esztergom megyében projekt konzorciumvezetőjeként megkezdtük a megyében további 
munkaerőpiaci szolgáltatások nyújtását is. Összesen 11593 fő részére nyújtottunk ezen a területen szolgáltatást, segítettük 
elhelyezkedésüket a munkaerő-piacon. 
A tagság alakulása bővülést mutatott az év folyamán, 2 fő lemondta tagságát, de 10 új belépővel év végén 168 fő a taglétszám. 
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3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) 
közhasznú tevékenység megnevezése: közművelődés, közösségszervezés, 

munkaerő-piaci szolgáltatás 
közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 1997. évi CLVI. Tv 26. §. c) bek.4. és 18. 

pontja szerint 
a közhasznú tevékenység célcsoportja: Lakosság, munkanélküliek, inaktívak, 

diákok, hátrányos helyzetűek és nyugdíjasok 
a közhasznú tevékenységbõl részesülõk létszáma: 17193 
a közhasznú tevékenység fõbb eredményei: ismeretek növelése, sikeres elhelyezkedés, jobb közérzet. 
4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása 
Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke* Felhasználás célja 
Tárgyi 
Forgó 

 Cél szerinti tevékenység, a népfőiskolai 
képzések szervezése  

5. Cél szerinti juttatások kimutatása 
Cél szerinti juttatás megnevezése Elõzõ év* Tárgyév* 

KEM KH Foglalkoztatási Osztály 50 581 64 087 
Tata Város Önkormányzata 6 400 8 807 
Magánszemély, vállalkozás 687 104 
Emberi Erőforrás Minisztérium 2 400 119 972 
Nemzeti Kultúrális Alap 500 - 
Szabadtéri Néprajzi Múzeum - 500 
Tatabányai Tankerületi Központ - 75 
NMI  - 2 000 
Cél szerinti juttatás összesen: 60 568 195 545 
   
6. Vezetõ tisztségviselõknek nyújtott juttatás  
Tisztség   Elõzõ év (1)*   Tárgyév (2)* 
- - - 
A. Vezetõ tisztségviselõknek nyújtott juttatás 
összesen: 

- - 

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók 
Alapadatok Elözõ év (1)* Tárgyév (2)* 
B. Éves összes bevétel 84 658 209 592 
ebbõl:   
C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó 
rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996.Évi CXXVI. 
Törvény alapján átutalt összeg 

156 75 

D. közszolgáltatási bevétel 50 581 64 087 
E. normatív támogatás - - 
F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós 
Alapból nyújtott támogatás 

17 900 119 972 

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] 16021 25 458 
H. Összes ráfordítás (kiadás) 81 138 206 130 
I. ebbõl személyi jellegû ráfordítás 52 264 144 111 
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 
K. Adózott eredmény 

78 656 
3 520 

199 057 
3 462 

3.537L. A szervezet munkájában közreműködõ közérdekű 
önkéntes tevékenységet végzõ személyek száma (a közérdekű 
önkéntes tevékenysérõl szóló 2005. évi LXXXVIII. 
törvénynek megfelelõen) 

15 15 

Erõforrás-ellátottság mutatói Mutató teljesítése 
Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2>1.000.000,- Ft]  Igen Nem 
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>0]  Igen Nem 
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1A2)/(H1+H2) >0,25]  Igen Nem 
Társadalmi támogatottság mutatói  Mutató teljesítése 
Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >0,02]  Igen Nem 
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2) >0,5]  Igen  Nem 
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>10 fõ]  Igen Nem 

* Adatok ezer forintban 
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KEDVES FIATALOK!
Jogosak a nagy szavak? Nem, nem! KEVESEK!
És keresgélem is őket már egy ideje, hogy érzékel-
tetni tudjam azt az élményt, amiben része volt a hall-
gatóságnak A MAGYAR KULTÚRA NAPJÁN, ami-
kor az Eötvös József Gimnázium tanulói mutatták 
be ünnepi műsorukat a népfőiskola irodalomtörténeti 
sorozata keretében.
Már az előadás közben (Szladik Mira énekét követő-
en) is csodálkozva néztünk egymásra: ez hihetetlenül 
felemelő.
A műsor végeztével, meghatódva kérdezgettük egy-
mástól: miért nem látják (láthatják) ezt sokkal, de 
sokkal többen?

Kedves Fiatalok, Gimnazisták!
Hordós Kira, Szladik Míra, Prohászka Eszter, Kürti 
Benedek, Mátyás Dominik, Bagi Attila, Száraz-Nagy 
Anna.
Köszönjük szépen, hogy műsoruk által ilyen méltó, 
becses színvonalon köszönthettük a Magyar Kultúra 
Napját. Maradjanak mindig ilyen őszinték, okosak és 
szépek, verskedvelők. Büszkék lehetnek rájuk szü-
leik, iskolájuk, tanáraik és iskolatársaik is! Hiszen 
időt, energiát, érzelmeket fordítottak a versek kivá-
lasztására, megértésére, előadásuk mikéntjének ki-
alakítására. Ez ma nagyon, de nagyon becsülendő, 
ismerve, hogy mennyi, de mennyi érdekes és vonzó 
lehetőség kínálkozik ugyanabban az időben.

„A csapat”

Emlékezetes este volt. Ígérem, minden fiatalok ál-
tal kínált kulturális programra elmegyek, másokat is 
elhívok, és alaposan megtapsolom őket. Tartsanak 
velem, amikor esély adódik. Megérdemlik, hiszen 
többen vannak, akik nem tartoznak a sokat (közhely-
szerűen, nem mindig joggal) emlegetett léha fiatalok 

közé.  Becsüljük meg, segítsük őket figyelemmel, el-
ismeréssel és szeretettel. 

Felkészítő tanáruk: Csúzyné Harasztosi Júlia,  
– a kép bal szélén. A program szervezője: Juhász 
Krisztina, az MZNT munkatársa.

Fejér Mária, elnökségi tag

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) és  
a Magyar Közigazgatási Ösztöndíjprogram 

(MKÖ) fejlesztéséről döntött a kormány

„A közigazgatás színvonalának további emelése, vala-
mint Magyarország versenyképességének javítása ér-
dekében a kormány a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
(NKE) és a Magyar Közigazgatási Ösztöndíjprogram 
(MKÖ) fejlesztéséről döntött. Az egyetem megújítá-
sánál a cél a fiatalabb generációk számára is vonzó, a 
magyar kultúra értékeit közvetítő szellemi központok 
megvalósítása. Ennek érdekében bevezetik az oktatói, 
kutatói és dolgozói életpályamodellt, a tervek között pe-
dig vezetőképző program, valamint a Kárpát-medence 
magyar nyelvű közösségei bevonásával egy tehetség-
gondozó program indítása is szerepel. A közép-európai 
partnerországokkal közösen egy regionális tudásköz-
pont is alakul. A döntés értelmében a kormány 2019-
ben 6,3 milliárd forintot fordít az NKE fejlesztésére. A 
2011-ben alapított MKÖ résztvevői magasabb támoga-
tást kaphatnak jövőre, az ösztöndíj összege havi nettó 
250 ezer forintra nő. A program keretében 50 fiatal hét 
hónapot Magyarországon, egy központi államigazgatási 
szervnél, három hónapot pedig egy európai ország köz-
igazgatási szervénél fog tölteni. A jövő évi ösztöndíj-
programra a kormány közel 300 millió forintot biztosít.”

Közzétéve 2018. december 9. E-gov Hírlevél |  
Szerző: szerk.
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MAGYARY-SZOBROT AVATTAK A HALÁSZ-KASTÉLYBAN
A nemzetközi hírű szakember, egyetemi tanár, Magyary Zoltán szobrát leplezték le szombaton a Halász-kastély 
parkjában (Kápolnásnyéken – szerk.). 

A Velencei-tavi Kistérségért Alapítvány által szervezett eseményen elhangzott: Magyary Zoltán a közigazgatás 
tudományának nemzetközi hírű, iskolateremtő tudósa, egyetemi tanár volt, és születésének 130. évfordulója szol-
gáltatta az apropót a szobor elkészítéséhez, felállításához. Ehhez támogatást az Emberi Erőforrások Minisztériu-
ma és a Miniszterelnökség adott.

A megjelenteket L. Simon László író, országgyűlési képviselő köszöntötte, majd kifejtette, hogy nem véletlenül 
került egymás közelébe Széchenyi István, Klebelsberg Kunó, valamint most Magyary Zoltán szobra. Az évfordu-
ló csak egy alkalom, ám az említett hármas megörökítésével olyan politikusoknak állítottak emléket, akik mindig 
példaképül szolgálhatnak. Három történelmi jelentőségű személyről van szó, s ezt az életpályák is mutatják. A 
szoborral nem csupán a nemzetközi hírű szakember, hanem a közigazgatásban dolgozó köztisztviselők előtt is 
tisztelegnek.

Navracsics Tibor, az Európai Bizottság kulturális, oktatási, ifjúságpolitikai és sportügyi biztosa – aki annak 
idején, még miniszterként közreműködött a magyar közigazgatás megreformálásának szándékával született 
Magyary-program kidolgozásában, elindításában – a tudós embert méltatva elmondta: életpályája összefonódott 
a közigazgatással. Úgy gondolta, hogy annak modernizálása segíthet a magyar állam kiemelkedésében, s az akkor 
legkorszerűbb eszmék szerint szervezte újjá a közigazgatást.

Balra Navracsics Tibor, jobbra L. Simon László.

– Magyary hitt az üzemszerűségben, de felmérte az emberi kapcsolatok jelentőségét is. Életműve erősnek és 
tartósnak bizonyult – fogalmazott Navracsics Tibor. Blaskó János szobrászművésztől megtudtuk: idejének, pá-
lyájának jó részét annak szentelte, hogy példaképül szolgáló emberek portréját formázza meg. Magyary esetében 
három különböző fotó alapján dolgozott, így nem volt könnyű dolga, ám megtette, amit tudott. A tatai születésű, 
tragikus körülmények között 1945 márciusában elhunyt egyetemi tanár, tudós szobrát végül L. Simon László és 
Navracsics Tibor leplezte le az alkotó jelenlétében.

Bokros Judit 
Forrás: Internet, 2018
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SZÁMOS TATAI SIKER A 2018. ÉVI 
MEGYEI PRÍMA DÍJAK ÁTADÁSÁN

A Megyei Príma Díj tíz jelöltje közül az idén is hár-
man vehettek át Príma Díjat, a kemma.hu-n és a 24 
Órán keresztül is leadható voksok alapján egy jelölt 
a Príma Közönségdíjat, míg ketten Príma Különdíjat. 
Príma Díjat vehetett át az idén Dezső Marianna (a 
Tatabányai Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola 
nevében), Lévai Ádám művésztanár (akit Tata vá-
rosa különdíjjal is elismert), valamint dr. Pák Gábor. 

Középen Dezső Mariann zongoraművész-zenetanár, mellette 
balra Lévai Ádám grafikusművész-tanár és a kép bal szélén 
Wehner Tibor író-művészettörténész, a Kuny D. Múzeum 

volt munkatársa.

A Príma Közönségdíjas az Oroszlányi Sport Egylet 
(OSE-LIONS kosárlabdacsapat), a két Príma Külön-
díjas pedig Prohászka Marcel nyugalmazott középis-
kolai igazgató és Wehner Tibor író-művészettörténész 
lett. Természetesen a többi jelölt, a Esztergomi Vár-
színház (Horányi László igazgató, művészeti vezető), 
Besey László építésztervező, statikus, a Cseperedők 
Néptánc Közhasznú Egyesület (Török Sándor elnök) 
és a 24 Óra (Takács Zoltán főszerkesztő) munkássá-
gát is elismerték a gálaesten a támogatók felajánlása-
inak köszönhetően.

Forrás: Internet.

NÉPFŐISKOLAI HÍR
Lemondott alelnöki tisztségéről és elnökségi tagságá-
ról Keresztesi József, a népfőiskola alapításának, újra 
indításának kezdeményezője és két évtizeden keresz-
tül szakmai vezetője, irányítója.
Lemondásának indoka életkora és egészségi állapo-
tának romlása.

GONDOLATOK AZ EMBERRŐL ÉS A 
TERMÉSZETRŐL 1.

A dalai láma, természettudósok, írók, dokumentumfil-
mesek, Nobel-díjas tudósok, művészek és politikusok 
megfontolandó, igaz gondolatait szedtük csokorba az 
élővilágról, az ember és a természet kapcsolatáról, a 
környezet védelmének fontosságáról.

David Attenborough – brit természettudós, doku-
mentumfilmes, az ismeretterjesztő televízióműsorok 
egyik úttörője:

„A földi élet jövője attól függ, hogy képesek va-
gyunk-e cselekedni. Sokan egyénileg is megtesz-
nek minden tőlük telhetőt, ám valódi sikert csak 
akkor érhetünk el, ha gyökeres változások men-
nek végbe a társadalomban, a gazdaságban és a 
politikában.” 

Forrás: Internet, Élő Bolygónk, 2019.02.02.

VÉLEMÉNY-VISSZHANG  
A HÍRMONDÓ ELŐZŐ SZÁMÁRÓL

(2018/2. sz.)

„Köszönöm, köszönjük. Tartalmas és színes a Hír-
mondó. Gratulálok. 
További áldott és jó munkát kívánok.” 

„Nagyon köszönöm, hogy felhasználta az írást, és kü-
lön köszönöm a figyelmességért, hogy elküldte.”

„Gratulálok a még mindig nagyon színvonalas újság-
hoz, és persze a népfőiskola tevékenységéhez!”



A MAGYARY ZOLTÁN NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG IDŐKÖZI TÁJÉKOZTATÓJA  •  TATA, 2019. MÁJUS11.

Adója  1%-ával  támogathatja  a  NÉPFŐISKOLÁT   -   adószám:   18604166-2-11

CSELEKVŐ KÖZÖSSÉGEK MINTAPROJEKT BEMUTATÓ A TATAI VÁRBAN

A Kuny Domokos Múzeum Tatai Vára adott otthont a 
rendezvénynek, melyen a megyében nyertes Cselek-
vő Közösségek projekt mintaprojektjei mutatkoztak 
be. Tavaly nyílt lehetőség arra ezen az országos prog-
ramon keresztül, hogy helyi kisközösségek szélesebb 
körben is kiterjesszék tevékenységüket, és egy minta 
pályázat keretén belül forrást nyerjenek. A megyében 
kiemelten két projekt is nyert. A tatai Magyary Zoltán 
Népfőiskolai Társaság és Baj Község Önkormányza-
ta. A Cselekvő Közösségek országos programot, és 
az abban rejlő lehetőségeket Kutenics Kinga megyei 
mentor mutatta be. Felhívta a figyelmet a tanulmány-
utakra, amelyek még ebben az évben lezajlanak. A 
külföldi tanulmányutakra is várják a jelentkezést. A 
program része képzések, melyek elsősorban kulturá-
lis szakembereknek szólnak. A TOP 5.31. Helyi iden-
titás pályázat keretén belül viszont a részt vevő ön-
kormányzatok dolgozóinak kötelező lesz egy 1 napos 
képzésen részt venni.

Herczig Szabolcs, a Magyary Zoltán Népfőiskolai 
Társaság alelnöke ismertette a projektet. Az egész 
téma az iskolai közösségi szolgálaton (IKSZ) alap-
szik. A témával az egyesület már 2013-ban elkezdett 
foglalkozni. De ez a mintaprojekt lehetőséget adott 
nekik arra, hogy kibővítsék, többféle síkon megje-
lenjen a téma Tatán és környékén. Az IKSZ szolgá-
lat minden középiskolás számára kötelező, aki érett-
ségizni szeretne, 50 órát kell teljesíteni. Először egy 

kérdőíves felmérést végeztek az iskolások körében, 
végeztek-e már korábban önkéntes munkát. A kérdő-
ívet kiértékelték, és arra jutottak, hogy kevesen vé-
geznek önkéntes munkát. Ezért kétféle képzést szer-
veztek, egyet a tanároknak, hogyan lehet a diákokat a 
közösségi szolgálatra ösztönözni. A másik képzést a 
diákoknak szervezték, és egy kiállítást, börzét is meg-
tartottak tavaly. A börzén olyan szervezetek állítottak 
ki, akik fogadó szervezetek, tehát örömmel várják a 
diákokat. A mintaprojekt végén egy kisfilm is elké-
szült, melyet az előadáson vetítettek le.

A másik megyei mintaprojektet Baj Község Önkor-
mányzata valósította meg. A tegNAP fantázia nevet 
viselő programsorozat több állomásból állt. A lényege, 
hogy a három részből álló település lakóit a hagyomá-
nyokon keresztül közelebb hozzák egymáshoz. Már-
ciusban egy nagyszabású táncházat tartottak, a nyá-
ron nemzetiségi tábort szervezett az önkormányzat az 
IKSZT-vel közösen. A településen az IKSZT fontos 
közösségszervező szerepet tölt be, ezért sem volt kér-
dés, hogy ezt a projektet is az ő szakmai irányításuk 
alatt végezzék el. Vandrovnik Klára, az IKSZT ve-
zetője a Kuny Domokos Múzeum segítségét és közre-
működését is megköszönte. Az ő előadása is a projekt 
keretében készült kisfilmmel zárult.

Forrás:  
Vértes-Gerecse Vidékfejlesztés Közösség Hírlevél

2018. október X. évfolyam 10. szám

A „Cselekvő közösségek” konferencia résztvevői a Nemzetiségi Múzeumban
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A ROCHLITZ CSALÁD ÉVSZÁZADAI ÉS TATA
„Kicsit utána néztem, mert valahonnan ismerős volt 
ez a név”, írja…. 
Szászországból Rochlitz városából, származik, ahol 
már a XVI. század elején régi patrícius családként 
szerepelt. A családja a XVI. században négy felé 
szakadt. Két ág visszamaradt, melynek egyik ágából 
1693-ban János György gróf rangra emeltetett, ez az 
ág 1760-ban kihalt. A másik két ág Sáros, Gömör és 
Szepes vármegyékben telepedett le. Nemességüket 
Mária Terézia elismerte és 1768-ban megerősítette. 
E családból való ifj. Arthúr (sz. Eperjesen, 1872-
ben) esztergomi gyógyszerész. Czimer: kék pajzsban 
zöld alapon álló vörösruhás, sárgacsizmás, kalapos 
magyar vitéz, jobbján kivont kardot tart, melyen fe-
hérturbános véres tatárfő van átütve, baljában, mely 
csípőjén nyugszik, függő buzogányt tart a kard hü-
velye mellett. Sisakdísz: jobbról fekete, balról veres 
nyílt szárny között csőrében zöld gallyat tartó fehér 
galamb. Takarók: veres-ezüst-fekete-arany. 

Rochlitz Gyula, technikus, szül. Eperjesen 1827. 
megh. Budapesten 1886 jan. 21. Iskoláit az eperje-
si kollégiumban, azután Bécsben az ottani politech-
nikumban végezte, az 1848-49-iki szabadságharcot, 
mint főhadnagy Görgey hadtestében szolgálta Vilá-
gosig, két testvérével, Bélával és Kálmánnal együtt. 
Később a magyar királyi államvasutak főfelügyelő-
je lett, s ő tervezte a dunai vasúti összekötő hidat, a 
központi pályaudvart, a magyar 
államvasutak igazgatósági épü-
letét és a magyar államvasutak 
nyugdíjalapjából létesített épü-
leteteket. A Ferenc-József-rend 
tagja volt. Végrendeletileg a 
30 000 forint felülhaladott egész 
vagyonát a tiszai evangélikus ke-
rület eperjesi kollégiumának ha-
gyományozta, hol emlékét díszes 
márványtábla őrzi. 

Rochlitz Tibor 1906. október 
13-án született Esztergomban. 
A Pázmányon gyógyszerészként 
tanult, majd a bátyjánál Rochlitz 
Elemérnél dolgozott, aki szintén 
gyógyszerész volt Esztergomban, 
és akinek unokája, Rochlitz István 
fotóművész ma Tatán él család-
jával. Felesége, Major-Rochlitz 
Ágnes, az Eötvös Gimnázium 

igazgatóhelyettese. Tibor 1935. februárjában került 
Tatára. 1937-ben megvette a Tóváros-i Patika felét, 
berendezte, modernizálta a patikát. Fia, György 1941-
ben Budapesten, lánya, Borbála 1949-ben Tatán szüle-
tett. 1949-ben a patika második felét is megvette, majd 
1950. július 28-án államosították. A személyes tárgyait 
is „államosították”. Pl. a nagyapa – Artúr - festménye-
it is. Tatabányára helyezték a 2/29-es gyógyszertárba, 
majd később a család is oda költözött. 1962. október 
15-től a tatabányai megyei Kórház főgyógyszerésze 
lett. 1985 februárjában halt meg. A szakmát nem vi-
szik tovább az örökösök így lezárult egy gyógyszerész 
dinasztia története.

Rochlitz György építészmérnök, festőművész 
1949-ben Tatán, a Nagy János festőművész vezette 
képzőművész körben kezdett festészettel foglalkozni. 
Kisgyermekként sokszor órákig figyelte a szabadban 
festő Dobroszláv Lajos munkáját, szenvedélyes ér-
deklődéssel. A család Tatabányára költözésétől, 1953-
tól tagja a tatabányai Bányász Képzőművész Körnek, 
melynek 2002-től átvette a vezetését. A szakkör ön-
művelő, ismeretterjesztő, ízlésnevelő és közösségépí-
tő szerepét különösen fontos ügynek tartja, melyért 
elkötelezetten tesz – ez ma már életprogramja.
Lányai, Andrea (1967) és Ildikó (1968) Tatára jártak 
gimnáziumba, Tatán élnek. 

Rochlitz Ildikó gyógytornász, fizioterapeuta a fő-
iskola elvégzése után Tatára jött 
férjhez. Akkor indított vállalko-
zása mára az Almási utca 8. szám 
alatti szép polgári házban kiala-
kított, napi több mint 100 beteget 
ellátó rendelővé nőtte ki magát. 
Az épület külső rendbehozatalá-
ra a város adott támogatást a vá-
rosképi jelentőségű homlokzatok 
felújítására kiírt pályázaton nyert 
összeggel. A kapu felett elhelye-
zett nemesi címer a vállalkozás 
nevét is adó családi névhez, a 
gyökerekhez, és a tatai múlthoz 
való ragaszkodást jelképezi.
Azt kell mondanom, hogy ez a 
család egy nagyon-nagy család, 
sok sikeres és híres emberrel. 
Ha valakit jobban érdekel, akkor itt:

http://rochlitz.hu/family/story
Forrás: Internet és család.
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MEGYEI PROGRAMOK, ESEMÉNYEK

K-E M-i pályaválasztási kiállítás
A K-E Megyei Kormányhivatal az elmúlt évek gya-
korlatához hasonlóan, 2018-ban is megrendezte a 
megyei pályaválasztási kiállítást, ami a nagy érdek-
lődés miatt csütörtöktől szombatig várta a látogatókat 
Tatabányán a Földi Imre Sportcsarnokban.
A kiállítás egyre bővülő szakmai programjával le-
hetőséget teremt a 7-8. osztályos tanulók döntéshez 
szükséges ismereteinek bővítésére, a szakmaválasz-
tásban őket segítő pedagógusok pályaorientációhoz 
kötődő tapasztalatcseréjére.

Sok érdeklődő kereste fel a Jávorka iskola sátrát, ahol még 
a pékségük termékét is megkóstolhatták a látogatók.

A rendezvényen közel 60 kiállító várta elsősorban a 
végzős általános iskolásokat, akik közül több mint 
2600 fő részére térítésmentes utaztatást biztosít a 
kormányhivatal. A három nap alatt bemutatkoztak a 
térség középfokú köznevelési intézményei, valamint 
olyan civil és önkormányzati szervezetek, melyek 
kapcsolódnak a pályaorientációs szolgáltatások me-
gyei rendszeréhez.

Futó-Kovács Éva és Hadarics Erika tájékoztatja  
a népfőiskola programjairól, képzéseiről az érdeklődő diákokat 

Megyénk újabb polgármestereinek  
munkáját ismerték el

Szeptember utolsó napját az Önkormányzatok 
Napjává nyilvánították, annak emlékére, hogy 40 
év után az első helyhatósági válasz-tásokat ezen a 
napon tartották 1990-ben. Pogácsás Tibor, a Bel-
ügyminisztérium önkormányzati államtitkára az ez 
alkalomból szervezett ünnepségen, a minisztérium 
márványaulájában a helyi önkormányzatok és a 
polgármesterek szerepére, munkájuk fontosságára 
hívta fel a figyelmet. A minisztérium idén 3 sze-
mélynek és 3 szervezetnek adományozott Helyi Ön-
kormányzatokért Miniszteri Díjat, a három díjazott 
polgármester közül kettő szűkebb hazánkból ke-
rült ki. Nagy Györgyöt Popovics György, a megyei 
köz-gyűlés elnökének javaslatára a MOÖSZ jelölte 
kitüntetésre, míg Michl József a Kis-városi Önkor-
mányzatok Országos Érdek-szövetségének javasla-
tára vehette át a jelentős elismerést. Gratulálunk a 
kitüntetésekhez!
A rendezvényen jelen volt Beke László, Környe pol-
gármestere, a Polgármesterek a Falukért Egyesület 
elnöke is. 

Magyar Falvak konferencia Kesztölcön
A vidék él és élni akar! Fontos, hogy ehhez minden 
segítséget megkapjon. A TOP fejlesztéseknél is a kis-
települések segítése történt, és történik most is. 

A következő időszakban pedig a kormány „Magyar 
Falu” programja hoz friss szelet a vidékfejlesztésbe. 
A vidék dinamizálásának lehetőségeiről, az új tech-
nológiákról, a fejlesztési irányokról beszélgettek 
Kesztölcön, a Magyar Falvak Konferencián.
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AZ NKE-N A MINŐSÉG ÉS A VERSENYKÉPESSÉG NÖVELÉSE A CÉL
„További fejlesztéseken, köztük a kutatási tevékenység 
megújításán dolgozik a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
(NKE) rektori tisztségét tavaly szeptembertől betöltő 
Koltay András. 
A Tisza István Program elindításával az egyetem fej-
lődésének új szakaszába lépett, amely a minőséget és a 
nemzetközi versenyképességet helyezi a középpontba. 
Koltay András az MTI-nek adott interjújában elmond-
ta, hogy a Ludovika Campus fejlesztése is folytatódik, 
további építkezésekkel, és azzal a céllal, hogy ne csak 
egyetemi képzőhely legyen, hanem kulturális centrummá 
is válhasson. A rektor hangsúlyozta: erős alapokkal ren-
delkező intézmény élére került fél évvel ezelőtt. Az azóta 
elvégzett munkáról szólva kiemelte: megújult a szerve-
zeti struktúra, új vezetők is érkeztek, szakmai koncepci-
ók formálódtak, átalakult a finanszírozás. A rektor sze-
rint a magyar állami felsőoktatási intézmények sorában 
a hét éve működő egyetem pozíciója jó, mostantól azon 
kell dolgozniuk, hogy az NKE neve minden tekintetben 
„egyet jelentsen a minőséggel”. Ennek jegyében hirdet-
ték meg a további tudományos előrelépést célzó Tisza 
István Programot. A digitalizáció is fontos fejlesztési 
irány, a tanulástól a könyvtárig „okos” szolgáltatások te-
szik igazi XXI. századi egyetemmé az intézményt.  

Koltay András kifejtette: jelentősen bővül az egyetem 
kutatási tevékenysége is. Februártól megkezdte műkö-
dését az Eötvös József Kutatóközpont, amely jelenleg 
hat, az év második felétől kilenc kutatóintézettel műkö-
dik majd. A kutatóintézetek az egyetem képzési portfó-
liójába illeszkedő olyan stratégiai jellegű kutatásokat 
végeznek, amelyek hozzájárulnak az NKE nemzetközi 
versenyképességének növeléséhez. A rektor az új inté-
zetvezetők között említette Hatos Pált (Közép-Európa 
Kutatóintézet) és Hörcher Ferencet (Politika- és Állam-
elméleti Kutatóintézet). Szintén februárban hozták létre a 
Stratégiai Tanulmányok Intézetét. Vezetője Prőhle Ger-
gely, aki a közigazgatásban és a diplomáciában szerzett 

tapasztalatait, nemzetközi kapcsolatrendszerét fordíthatja 
az NKE javára. Ebben az intézetben - mint a rektor el-
mondta - két irányba kezdték el az építkezést. Egyrészt 
2020 szeptemberétől indítanak egy új, kis hallgatói lét-
számú, kiemelt színvonalú mesterképzést, amelynek cél-
ja az állami vezetők utánpótlásának biztosítása, és amely 
az ország legtekintélyesebb oktatóit hívja az NKE-re az 
államtudományi területen. Másrészt létrehozzák a Dip-
lomáciai Akadémiát, amely a magyar diplomácia után-
pótlásának és vezetői továbbképzésének lesz a bázisa. A 
Stratégiai Tanulmányok Intézetének tiszteletbeli elnöke 
Martonyi János volt külügyminiszter.
Az NKE rektora szerint nem volt szerencsés, hogy az új 
szervezetet létrehozó szenátusi határozat – amelyet tavaly 
novemberben hoztak – éppen február elsején lépett ha-
tályba. Így eshetett időben egybe a Magyar Tudományos 
Akadémia (MTA) finanszírozásáról, illetve az akadémiai 
kutatóintézetek jövőjéről kibontakozott vitával, ez pedig 
azt a látszatot kelthette, hogy az NKE-n azért hozták létre 
az új kutatóközpontot, hogy befogadja az Akadémiáról 
leváló kutatóintézeteket. Mindez csupán időbeli egybe-
esés - hangsúlyozta a rektor, kiemelve: az NKE nem érin-
tett az MTA átalakításában, az egyetem a saját útját járja. 
Koltay András kiemelte továbbá, hogy olyan infrastruk-
túrával rendelkeznek a Ludovika Campuson, amely Bu-
dapesten, sőt országos szinten is egyedülálló, és amellett, 
hogy a terület fontos történelmi emlékhely, mindenben 
megfelel a 21. század egyetemi igényeinek is. Céljuk, 
hogy a campuson olyan kulturális teret hozzanak létre, 
amely nem kizárólag az egyetemi polgároknak, hanem a 
budapestieknek is kedvelt közösségi helye, szellemi köz-
pontja lesz. A hallgatók a campuson egy helyen megta-
lálják az egyetemi képzést, a kulturális eseményeket, a 
sportot, a szórakozást és a kollégiumi elhelyezést is. „Ha 
jól végezzük a dolgunkat, évekig nem is akarják majd el-
hagyni az Orczy-parkot” – fogalmazott. A rektor kitért 
arra is: az egyetemet gyakran kormányközeli egyetem-
ként említik, ezzel kapcsolatban pedig kiemelte: az NKE 
speciális feladatokat lát el az államszervezet kiszolgálá-
sában, például a rendőrtisztképzés, a honvédtisztképzés 
vagy a közigazgatásban dolgozók képzése által, amelyek 
más egyetemen nem jelennek meg. Az állam működése 
szempontjából ezek kiemelkedően fontos területek, az 
államszervezet hatékony működése pedig minden állam-
polgár érdeke és a mindenkori kormány felelőssége. Eb-
ben az értelemben az NKE nem is lehet más, mint meg-
különböztetett fontosságú intézmény, bár - mint mondta 
- „az államot, annak polgárait szolgáljuk, és nem a 
politikát”.

Forrás:
Az NKE-n a minőség és a versenyképesség növelése a cél; 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem/MTI; 2019. február 24.
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SKOFLEK ISTVÁNRA EMLÉKEZÜNK  
SZÜLETÉSÉNEK 85. ÉVFORDULÓJÁN

(1934-1981)

Dr. Skoflek István a Tatához közeli – ma Tatabánya 
városrésze – Felsőgallán született, iskoláit is ott vé-
gezte. Természettudományi érdeklődése már ekkor 
megnyilvánult. Nem véletlen, hogy az ELTE bioló-
gia-kémia szakán tanult tovább és kapott tanári diplo-
mát. A patinás tatai Eötvös József Gimnázium tanára-
ként kezdett dolgozni 1957-ben. 

Életének meghatározó tényezője, hogy még ebben 
az évben bekapcsolódott a Vértesszőlősön folyó – 
Vértes László ősrégész által vezetett – ásatásokban, 
amely munka keretében találtak rá „Sámuel” – az elő-
ember – koponya töredékére. 

Az említett tényezők egyenes folytatása lett, hogy te-
vékenységével megalapozta a szintén Tatán működő 
megyei Kuny Domokos Múzeum archeobotanikai 
gyűjteményét. Másik meghatározó, jelentős kezdemé-
nyezése a megyei jellegű Hermann Ottó Kör elindítá-
sa, amelynek munkáját nemcsak kollégái, de az abban 
az időben itt működő megyei művelődési központ 

igazgatója – Szirtes László – is segítette és támogatta.
Kissné Cseh Júlianna így foglalta össze Skoflek Ist-
ván tevékenységét: Skoflek István paleobotanikus, 
a Kormos-féle lelőhely és folytatásának felfedezője 
(Budó Viktor munkatársával együtt) s Vértes Lász-
ló együttműködésének eredménye egy, a korszak le-
hetőségeihez képest legteljesebb, a társtudományok 
széleskörű kutatómunkáját alkalmazó akadémiai ní-
vódíjas komplex feldolgozás.
Kiemelkedő tanári- és szakmai munkásságát ismerték 
el Állami Díjjal 1975-ben. Szomorú, hogy éppen a 
Tardos környékén végzett terepmunka során darázs-
csípés következtében fiatalon hunyt el. Emlékét a tó-
parti Vágóhíddal szembeni kis téren (a malmok előte-
rében) a tisztelői által állított kopjafák őrizték. Most 
az építkezés miatt ez is eltűnt. 

Talán más kiváló tanár kollégáival együtt, érdemes 
lenne maradandóbb emléket állítani példaadó nevelői 
és tudományos munkás-ságának, ezzel is felhívni a 
figyelmet az általa létrehozott szellemi értékekre!

Keresztesi József

A Kuny Domokos Múzeum és partnerei: Eötvös Jó-
zsef Gimnázium, a Zöldsziget Kör szervezésében 
egész napos programokkal idézték meg emlékét ápri-
lis 27-én – „Barangolások  Skofival” címmel. A prog-
ramon Skoflek Katalin volt a háziasszony, közremű-
ködtek volt kollégái és tanítványai. (Szerk.)
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élményeket, véleményeket is,  
ha megtisztelnek vele!
Lapzárta: 2019. május

MŰHELYMUNKA GYŐRBEN AZ 
EFOP 5.2.2-17-2017-00043 PÁLYÁZAT 

KERETÉBEN
Eredményes kutatáselőkészítő műhelymunkát 
tartott a Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság 
és szakmai partnere, a Nemzetstratégiai Kuta-
tóintézet (NSKI) október végén Győrött. A ta-
lálkozó keretében hazai es határon túli szakértők 
vitatták meg az előzetes kutatási tervet. 
A résztvevők egyet értettek abban, hogy a nemi 
esélyegyenlőség kérdése mindhárom érintett or-
szág, Szerbia, Szlovákia és Magyarország szá-
mára hangsúlyos és fejlesztendő terület, amely a 
számos beavatkozás ellenére sem mutat jelentős 
előrelépést. Miként azt a Nemek Közötti Egyen-
lőség Európai Intézete (EIGE) által megjelen-
tetett esélyegyenlőségi index is jelzi, néhány 
területen nálunk is kimutatható előrelépés, ösz-
szességében azonban az európai átlaghoz képest 
eredményeink szerények, ami a konkretizálható 
okok mellett leginkább a társadalmilag tovább-
örökített attitűddel magyarázhatók.
Az előkészített prominenciakutatás egy 100-100 
fős, vegyes, szlovákiai és magyarországi mintán 
valósul meg 2019 tavaszán a népfőiskola EFOP-
5.2.2-17-2017-00043 jelű uniós pályázatának 
keretében, s eredményét, egy összehasonlító 
elemzést a projektzáró konferencián ismerheti 
meg a közönség, várhatóan 2019 őszén.

A projekt eseményei a www.egyenloesellyel.hu 
oldalon, valamint a Társaság honlapján  

(www.mznt.hu) érhetők el. 

HALLGATÓI VÉLEMÉNYEK A 
PROGRAMOKRÓL ÉS  

A NÉPFŐISKOLA MUNKÁJÁRÓL
Színvonalas, igényes előadásokat szerveztek. Nagy 
tudású előadókkal, remek technikai kíséretekkel, 
érdekes és hiteles információkat tudhattunk meg! A 
budapesti „Látó út” ideálisan egészítette az előadá-
sokat. A helyszín igényes, hangulatos. Köszönet az 
MZNT dolgozóinak! 

Sok-sok éve járunk az előadásokra. A témák jók, a 
propaganda lehetne hatékonyabb, a helyszín jó. Az 
előadók idén nem kiemelkedők. Sajnálatos az iroda-
lom alacsony látogatottsága. (Bár nem meglepő.) 

A megközelítés nehézkes!!! (A helyszínre vonatkozik 
a vélemény – szerk.) Az előadások magas színvona-
lúak, az előadók igen felkészültek! Remek volt a sze-
mészet! Mátyás mindig. 

Irodalom és egészségügyi előadásokon vettem részt. 
Elégedett vagyok a témákkal és az előadókkal. Külö-
nösen tetszett Dr. Nagy Lajos és Dr. Pálfi főorvosok 
előadása. Látó úton még nem vettem részt, de terve-
zem. Köszönöm, hogy részt vehetek az előadásokon 
és további sikeres munkát kívánok mind a szervezők-
nek, mind az előadóknak! Mindannyian gazdagab-
bak lettünk. 

A Társaság munkáját jónak ítélem. Jó előadókat vá-
lasztanak, akik a szakma elismert szakértőihez (tör-
ténelem) tartoznak. Először hallgattam az irodalom-
történetet. A helyszín inspiráló. 

Az előadássorozatok közül a történelmi és az irodalmi 
előadásokat választottam. Az előadások színvonala 
kiemelkedő volt, az előadók érthetően, összefogottan 
dolgozták fel gondolataikat. Kedvébresztő, előadás 
előtti felvezetések a szervezőt dicsérik. További jó 
munkát kívánok, jövőre is jövünk! 


