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Összefogással és együttműködéssel
Noha a pandémia áldatlan helyzete az év második felében 
is nehezítette mindennapi munkavégzésünket, feladataink el-
látását, ez az esztendő mégis több nagyszabású változást is 
hozott szervezetünk életében… 

Közművelődés – Tata
Az MZNT Tatán közművelődési feladatokat is ellát, melyre 
a városvezetéssel közművelődési megállapodást kötött.  A 
tervezett és megvalósított programokról a beszámolót a de-
cemberi testületi ülésen tárgyalják…

Az MZNT mint a Népfőiskolai Hálózat tagja
A tatai népfőiskola jelenét s jövőjét újrarajzoló eseménye-
ként 2016-ban módszertan kidolgozásában együttműködő 
tagként csatlakozott a Kárpát-medencei Népfőiskolai Háló-
zathoz.

Új szerep a régi házban
Az MZNT augusztusi közgyűlésének döntése alapján a tata-
bányai KPVDSZ Művelődési Ház fenntartói jogkörét a tatai 
népfőiskola vette át.

Ifjúsági Kerekasztal alakult Tatán
Október hónapban tartotta alakuló ülését a tatai Ifjúsági 
Kerekasztal…

Bevezetés a tatai MZNT Népfőiskolai 
Hírmondójának repertóriumához

Először is a szó jelentéséről, miután főleg irodalmá-
rok-könyvtárosok által használt kifejezésről van szó. Közke-
letibb kifejezéssel leltárt, jegyzéket jelent…

„Az Év Tanára” díjat 2021-ben Kövesdi Mónika vette át
2013 óta már kedves tradíciónkká vált az év legkiválóbb ta-
nára díjának kiosztása… 

„A MI ÖNKÉNTESÜNK”
Bemutatjuk első díjazottunkat: Bonta Zoltánt

Közművelődési Kerekasztal alakul Tatán
A Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság kezdeményezésére 
hamarosan megalakul városunkban a Közművelődési Kere-
kasztal.

Mentünk, láttunk, díjaztunk Lakiteleken
2021 novemberében a magyar filmtörténet jeles esemény-
sorozatára került sor a XX. Lakiteleki Filmszemle keretein 
belül…

Pályázat híreink
Tájékoztatás futó projektjeinkről

Emlékezés és elmélkedés Kálmán Attila régi 
írása ürügyén

Kálmán Attila neve és működése ismert tatán és környékén, 
sőt még távolabbi vidékeken is. Most azonban, mint lokál-
patriótát szeretném megidézni…

A tatai temetők művelődéstörténeti emlékei
Tata, vagy szebb, kifejezőbb nevén Tata-tóváros, hazánk 
egyik leghangulatosabb kisvárosa.

Gyarapodtunk!
A Népfőiskola Klub októberi klubnapja az időjáráshoz ha-
sonlatosan derűs találkozás volt.

„Mozdulj a klímáért a világgal!”
S mi mozdultunk is! A Magyar Természetvédők Szövetsége 
felhívást tett közzé…

IV. IKSZ Börze a Güntner Arénában
A Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság negyedik IKSZ 
(Iskolai Közösségi Szolgálat) Börzéjét szervezte meg Tatán 
október 22-én. 

Erasmus+műhelybeszélgetés tanulságokkal 
Nemzetközi projektünkről…

Örülök, hogy ismerhetlek!

„Az egészség érték” előadás-sorozat októberben a kardio-
lógiai rehabilitáció pszichológiai kérdéseivel foglalkozott.

26 ÉVE MŰKÖDIK SIKERESEN A TATAI MAGYARY ZOLTÁN NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG!
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ÖSSZEFOGÁSSAL ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSSEL

Noha a pandémia áldatlan helyzete az év második felében 
is nehezítette mindennapi munkavégzésünket, feladataink 
ellátását, ez az esztendő mégis több olyan nagyszabású 
változást is hozott szervezetünk életében, mely alapvetően 
meghatározza majd jövőnket, s iránymutatóként szerepel 
fejlődésünkben. 

Munkánk során folyamatosan keressük azon lehetősége-
ket, melyek hozzásegítenek bennünket a kulturális-köz-
művelődési tevékenységeink bővítéséhez, színesítéséhez. 
Október hónapban új telephelyre tehettünk szert, a tatai 
székhelyünk és irodánk megtartása mellett, természetesen. 
A tatabányai KPVDSZ Művelődési Ház (2800 Tatabánya, 
Kós Károly út 17/A) önálló jogi szervezeti egységként az 
MZNT fenntartása alá került, immár hivatalosan is. Ezzel 
a lépéssel lehetőséget kapunk arra, hogy tevékenysége-
inkkel, programjainkkal a megyeszékhelyen, tehát megyei 
szinten is jelen lehessünk azon túl, hogy Tatán és vonzás-
körzetében kiemelkedő közművelődési feladatellátó in-
tézménynek számítunk 26 éves fennállásunk óta. 

A jövőt tekintve 
ezen stabil kép-
zőhely megléte, 
a fejlődés ilyetén 
volta megalapozza 
a népfőiskolai há-
lózatban elfoglalt 
helyünket is. 2016-

ban együttműködő tagként csatlakoztunk a Kárpát-me-
dencei Népfőiskolai Hálózathoz. 2021 nyarán a Háló-
zat alapító tagjává váltunk, 13 hazai és határon túli civil 
partnerünkkel összefogva. 26 évnyi népszerű működés, 
közművelődési, kulturális, közösségépítő, tudásmegosztó 
és ismeretterjesztő feladatellátás predesztinált bennünket 
arra, hogy a szövetség tagjaivá válhassunk, s így nemzet-
közi kapcsolatrendszerünket, együttműködési hálónkat is 
bővíthessük. 

Tematikus népfőiskola vagyunk; igazán sokoldalú te-
vékenységgel, munkaerőpiaci, civil kapcsolatok erősí-
tésével, felnőttképzési intézményként tudás átadásával 
országos mércével nézve is erősebbé válunk, immáron 
infrastruktúrában és szövetségi támogatással is gyarapod-
va. 

Borsó Tibor
elnök

KÖZMŰVELŐDÉS – TATA

A Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság Tatán közmű-
velődési feladatokat is ellát, melyre a városvezetéssel köz-
művelődési megállapodást kötött.  A tervezett és megva-
lósított programokról a beszámolót a decemberi testületi 
ülésen tárgyalják, ezt követően részletes beszámolónk a 
https://mznt.hu/ oldalon elérhető lesz az érdeklődők szá-
mára.
A feladatvállalás az alábbi alapszolgáltatásokat tartalmaz-
za:
 a)  Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
 b)  Az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek  
  biztosítása
 c) Tehetséggondozás és- fejlesztés feltételeinek  
  biztosítása
 d) Kulturális alapú gazdaságfejlesztés

a)  Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
 - Környezettudatos Tata – előadássorozat 
 - Környezettudatos Tata – workshop
 - Környezettudatos Tata – Csere-bere börze 

b)  Az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek  
 biztosítása
 -  Egészségügyi előadás sorozat       
 -  Művészetek előadás sorozat 
 -  Történelem előadás sorozat      
 - Magyary Konferencia Az előadások anyagai  
  megtekinthetőek a https://mznt.hu/kurzusok/ 
  magyary-konfere cia-2021/ oldalon az  
  e-learning felületre történő regisztrációt követően.
 - Munkatanácsadó szakmai nap
 - Munkaerőpiaci és szolgáltatási információ- 
  nyújtó szakmai nap
 - Történelem látóút
 - Felnőttképzés – 18-22 éves korú fiatalok 
 - IKSZ Börze civil műhelymunka
 - IKSZ Börze
 - Digitális kompetenciafejlesztés –  
  tananyagfejlesztés
 - Tananyagfejlesztés
 - Jó gyakorlat tanulmányutak
 - MaTata Túra digitális tudásbázis létrehozása
 - Népfőiskolai Vándorakadémia
  A Kárpát-Medencei Népfőiskolai Hálózat a  
  térségben tevékenykedő népfőiskolák hosszú,  
  évekre visszanyúló előkészítő munkája ered- 
  ményeképpen idei évben hivatalosan is megala- 
  kult, 14 szervezet összefogásával. A Hálózat  
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  alapító tagjai között tudhatjuk Népfőiskolánkat  
  is.
 -  Kézműves műhely
  A Tanuló Tata programsorozat részeként heti  
  rendszerességgel kerül megtartásra a BorEcset  
  kézműves program, melynek során különböző  
  kézműves és hobby technikákkal ismerkedhet- 
  nek meg a résztvevők. 
c) Tehetséggondozás és- fejlesztés feltételeinek biztosítása
 - MaTata Túra levelező verseny
 - MaTata Túra 1 hetes tábor
  A pandémiás helyzet miatt a program a 2021/22  
  tanévre húzódott át, így a tematika szerint csak  
  2022. májusában valósul meg a táboroztatás, a  
  Matata Túra környezetben zajló verseny, az  
  skolai forduló és a levelező verseny legjobbai  
  számára.
 - MaTata Túra környezetben zajló verseny

d) Kulturális alapú gazdaságfejlesztés
 - Ismeretterjesztő anyagaink digitalizálása,  
  e-learning tananyagfejlesztés
  Online képzéseink térítésmentesen elérhetőek a  
  www.mznt.hu/e-learning/ oldalon, regisztrációt  
  követően. 

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

Hubik Mónika

AZ MZNT MINT A NÉPFŐISKOLAI 
HÁLÓZAT TAGJA

A tatai népfőiskola jelenét s jövőjét újrarajzoló eseménye-
ként 2016-ban módszertan kidolgozásában együttműkö-
dő tagként csatlakozott a Kárpát-medencei Népfőiskolai 
Hálózathoz. Ezzel az integrálódással, kiemelt határmenti 
népfőiskolai szerepvállalásunkkal egyértelműen letettük 
voksunkat a hagyományok, helyi értékek őrzése, ápolá-
sa és gyarapítása mellett, ezzel is hozzájárulva kulturális 
missziónk teljesítéséhez. Az összefogás modelljének ki-
alakítása folyamatosan zajlik. Ennek eredményeképpen 
körvonalazódott egy szövetség, melynek alapító tag-
jai: Közi Horváth József Népfőiskola (Agyagosszer-
gény), Felföldi Dalia Népfőiskola (Gömörpéterfala), 
Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola Alapítvány 
(Kápolnásnyék), Hunyor Népfőiskola (Kiscsősz), Ös�-
szetartozás Népfőiskola (Királyszállás), Fehér Liliom 

Népfőiskola (Kondoros), Népfőiskola Alapítvány (Laki-
telek), Martosi Népfőiskola (Martos), Gr. Széchenyi Ist-
ván Népfőiskola (Mezőörs), Kapocs Népfőiskola (Mó-
rahalom), Kárpátaljai Népfőiskolai Egyesület (Szürte), 
Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság (Tata), Tokaji 
Pap Miklós Népfőiskola (Tokaj), Vasvári Nagytérségi 
Népfőiskola Alapítvány (Vasvár). 

Ez a szövetség a közeljövőben újrafogalmazódik és bő-
séges tartalommal töltődik föl az itt működő népfőiskolai 
intézmények megerősítésével és kötelékeik szorosabbá 
vonásával – a Lakitelek Népfőiskola vezetésével és támo-
gatásával.  

A hálózatba integrálódásunkkal alkalmunk nyílt arra is, 
hogy folyamatos informatikai fejlesztéseket eszközölhes-
sünk. Megújult honlapunk e-learning oldala bővülő te-
matikával várja az érdeklődőket, a tudásukat gyarapítani 
kívánókat. Most arculatunk megújulásán a sor - s íme, új 
logónkat máris büszkén tesszük közzé Hírmondónk olda-
lain. – A Szerk.

Írás a hálózatról még: https://www.magyarhirlap.hu/het-
vegi-melleklet/20211016-hungarikum-liget

Dr. Nagyháziné Szabó Bernadette

TISZTÚJÍTÁS 2021.

2021. október 5-én online közgyűlést hívtunk össze, 
melynek egyik napirendi pontja a szervezeti tisztségvi-
selők megválasztása volt. 

Fotó: MH/Papajcsik Péter
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A 34 résztvevő döntése alapján a megválasztott tisztségvi-
selők az eddigi 3 év helyett 5 éven át, azaz 2026. október 
5-ig töltik be az alábbi tisztségüket:

 Elnök:  Borsó Tibor
 Alelnök:  Dr. J. Nagy Éva
 Titkár:  Fejér Mária

Elnökségi tagok: 

 Czumpf Attila
 Forgó Pál
 Dr. Horváth József
 Juhász Krisztina
 Dr. Nagyháziné Szabó Bernadette
 Tóth Balázs Gergelyné Hubik Mónika
 Gíber Dániel

A közgyűlésen a tisztújításon kívüli napirendi ponton  
kívül módosítást fogadtunk el az Alapszabályunkról és  
jóváhagytuk a 2021. évi pénzügyi tervünket.  

- nszb -

ÚJ SZEREP A RÉGI HÁZBAN
avagy a KPVDSZ Művelődési Ház 
fenntartója lett a tatai népfőiskola

Az MZNT augusztusi közgyűlésének döntése alapján a 
tatabányai KPVDSZ Művelődési Ház fenntartói jogkörét 
a tatai népfőiskola vette át. Ezzel biztosítottuk azt, hogy az 
MZNT megyei szintre emelhette képzési, közösségépítési 
tevékenységét, és a nagyjából 10.000 fős tatabányai vá-
rosrész egyik meghatározó, kulturális programokat szer-
vező intézményévé válhasson.

Egy kis történelem…

KPVDSZ… Ez a mozaikszó nem mai keletű: Kereskedel-
mi, Pénzügyi, Vendéglátó-ipari Dolgozók Szakszervezete 
szavak kezdőbetűiből áll. Maga az intézmény ilyen néven 
1976-ban nyitotta meg kapuit, ám már ezt megelőzően 
is az akkori, helyi kulturális élet színtereként működött, 
KISKER Kultúrotthon néven. Fenntartója a Kereskedel-
mi Alkalmazottak Szakszervezete volt akkoriban. 2004 
óta Tatabánya Megyei Jogú Város az épület tulajdonosa. 
A KPVDSZ Művelődési Ház Alapítvány létrehozásával a 
fenntartói jog is ehhez a szervezethez került. 

Központ a központban

A KPVDSZ Művelődési Ház mindig is jelentős szerepet 
játszott Tatabánya Megyei Jogú Város kulturális alapel-
látásában (közművelődési szerződés alapján), és teljes 
mértékben betöltötte eddig is Tatabánya-Újváros közössé-
gépítő és programszervező házának funkcióját. Lokáció-
ját tekintve központi helyen épült: az újvárosi tömegköz-
lekedés, főbb útvonalak közvetlen közelében áll. Régóta 
kedvelt (tovább)képzési és konferencia helyszín több 
száz négyzetméteres alapterületével, tágas és jól fölszerelt 
termeivel, ingyenes parkolási lehetőségével. A ház fűtés-
rendszerét nemrégiben korszerűsítették, megfeleltetve a 
helyet a modern kor épületenergetikai elvárásainak. Sőt, 
a 2022 végén záródó CLLD pályázati projekt jóvoltából 
a 200 m2-es, tükörfalú nagyteremhez tartozó, közel 20 
m2-es, új nevén „KPVDSZ Művészterasz” is a szabadidő 
hasznos eltöltésének színterévé alakulhatott át új raklap-
bútorok beszerzésével és kihelyezésével. A látogatók, ar-
rajárók informálását segíti a két vadonatúj LED képernyő 
is.

Az újvárosiak szolgálatában

A népfőiskola új szerepet kapott tehát a régi intézmény 
fenntartói jogának átvételével. A 26 éves múlttal rendel-
kező, népszerű és közkedvelt, közművelődési és kulturális 
feladatokat ellátó, az élethosszig tartó tanulást segítő civil 
szervezet a megyeszékhelyre is kiterjeszti ezzel szerteága-
zó tevékenységét. A tatabányai városrész bizonyára még 
pezsgőbb kulturális és közösségi életet biztosító színtérrel 
gazdagodik, mely a környéken élők művelődését szolgál-
ja.

Dr. Nagyháziné Szabó Bernadette

(Képünkön az újvárosi épület)
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IFJÚSÁGI KEREKASZTAL ALAKULT TATÁN

Október hónapban tartotta alakuló ülését a tatai Ifjúsági 
Kerekasztal, amelyen a Magyary Zoltán Népfőiskolai 
Társaság is képviseltette magát. Az összejövetel legfőbb 
célja volt, hogy együttműködést alakítson ki a városunk 
fiatalságával foglalkozó intézmények szakembereivel, 
egyeztetve velük az aktuális szakmai kérdésekről, felada-
tokról, s az előkészületben lévő ifjúsági és gyermekjogi 
stratégiáról.  

Egyik napirendi pontként a Társaságunk részéről először 
a IV. IKSZ Börzéről adtunk tájékoztatást a résztvevőknek, 
melynek akkor még az előkészületei munkálatai folytak 
nálunk. Beszámolónk elhangzása után több hasznos ész-
revétel is megfogalmazódott a jelenlévők részéről, melye-
ket hasznosnak ítéltünk a IV. IKSZ Börze előkészítéséhez 
(pl. elégedettségi kérdőív és más szondázási módszerek 
bevetése a diákok visszajelzéséért). 

Az első kerekasztal összejövetelen szó volt továbbá a ta-
tai diákönkormányzat (TAVIDÖK) idei elvégzett felada-
tairól és jövőbeli terveiről.  Rigó Balázs alpolgármester 
külön hangsúlyozta azon törekvést, hogy a TAVIDÖK 
tevékenységét megújítsák, új alapokra helyezzék, moz-
galmasabbá tegyék a járvány időszaka alatti kényszerű 
passzivitás után. 

A kerekasztal várhatóan negyedévente összeül, de igény 
szerint akár gyakrabban is megszervezik a szakmai talál-
kozót.  

Poczik Ernő

BEVEZETÉS A TATAI MZNT NÉPFŐISKOLAI 
HÍRMONDÓJÁNAK REPERTÓRIUMÁHOZ

Először is a szó jelentéséről, miután főleg irodalmá-
rok-könyvtárosok által használt kifejezésről van szó. 

Közkeletibb kifejezéssel leltárt, jegyzéket jelent, többnyi-
re azzal a céllal, hogy a folyóiratokban megjelent írásokat 
„feltárja”, könnyebben elérhetővé tegye a kutatóknak, az 
érdeklődő olvasóknak.

A mi repertóriumunk célja is az, hogy 2020-ban – megje-
lenésének 15 éves évfordulóját megérő szerény szakmai 
kiadványunkban megjelent írásokat – e „leltár” keretében 
könnyebben és gyorsabban elérjék azon érdeklődők, akik 
a mi népfőiskolánk – a Magyary Zoltán Népfőiskolai Tár-
saság – múltja, működése iránt szeretnének alaposabban 
tájékozódni.

Hogyan kezdődött? Népfőiskolánk 1995-ben alakult meg 
és 2005-re jutott olyan fejlődési fázisba, amely már indo-
kolttá tette, hogy tevékenységéről a „szokásos” szórólapok 
mellett, más formában is hírt adjon. A cél az volt, hogy se-
gítse a tagságunk és az érdeklődők tájékoztatását magáról 
a népfőiskolai hagyományokról, de a programokról is. Így 
született meg az első szám 2005 decemberében, szerény, 8 
oldalas terjedelemben.

Most, amikor e sorokat írom – 2019 év vége felé – jutot-
tunk el a 30. számhoz – 2019. szeptember áll a „fejlécen”. 
Az általános gyakorlat az volt, hogy évente két számot je-
lentettünk meg 16 oldalas formátumban, lehetőleg fotók-
kal is színesítve. Az első szám általában március-április 
hónapban jelent meg, és az éves beszámoló közgyűléshez 
kapcsolódott, a második az őszi tanévindításhoz, ezért ál-
talában szeptemberben adtuk közre. Az évszám mellett 
az adott hónap volt az azonosító az eddigiek során, de 
ez nem elég egyértelmű, ezért a jövő évtől a sorszámot 
is feltűntetjük a kiadványunkon. Néhány évben (2007, 
2010, 2013) ún. különszámot is megjelentettünk valamely 
eseményhez, évfordulóhoz kapcsolódva. Kivéve a 2006-
os esztendőt, amikor csak különszám jelent meg dr. Kiss 
István emlékére, aki Magyary munkatársa volt.

Keresztesi József
a népfőiskola alapítója és mindenese

1995-2019 között

„AZ ÉV TANÁRA” DÍJAT 2021-BEN 
KÖVESDI MÓNIKA VETTE ÁT

      2013 óta már kedves tradíciónkká vált az év legki-
válóbb tanára díjának kiosztása („Az Év Önkéntese el-
ismeréshez hasonlóan). Demokratikusan választjuk meg 

(Képünkön a kerekasztal résztvevői) 
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a címre legérdemesebbnek tartott személyt, hiszen teljes 
tagságunk dönt erről. Idén Kövesdi Mónika, a Kuny Do-
mokos Múzeum művészettörténészére esett a választás. 
Az Év Tanárával készítettünk egy rövid interjút. 

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

 K.M.: Legalább egy évtizedes a kapcsolatom a Magyary 
Népfőiskolával. Több, nyilván helyi érdeklődésre számot 
tartó témában tarthattam már előadást. A kutatási terüle-
tem Tata, a város művészeti, műemléki múltja, öröksége – 
ezek a témák nyilván érdekesek lehetnek a tatai közönség 
számára. Nagyon kedves emlékem (talán néhányan em-
lékeznek is rá), amikor egy teljes szemeszter során alko-
tónként egy-egy vetítéses előadáson mutathattam be Tata 
művészettörténetének nagyjait.

- IDŐÖSVÉNYEN – Tata és környéke múltjából a címe 
annak az előadás-sorozatnak, melyben Ön is előadóként 
szerepelt az előző tanévünkben (A vértesszentkereszti Ár-
pád-kori templom és kolostor). Sokrétű munkavégzése, el-
foglaltságai mellett mennyire könnyű eleget tenni az ilyen 
szakmai felkéréseknek?

K.M.: A vértesszentkereszti apátság valóban nem az én 
kutatási területem, bár éppen nemrégiben kellett részt ven-
nem egy oroszlányi helytörténeti kötet megírásában, ahol 
a majki remeteség mellett a vértesszentkereszti kolostor 
bemutatását is rám bízták. A majki épületegyüttes, mint 
Esterházy-alapítás már közelebb áll a kutatásaimhoz, Vér-
tesszentkereszt anyagát viszont a múzeum gyűjteményén 
és kiállításán keresztül ismertem. Úgy gondolom, hogy a 
munkámhoz hozzátartozik a tudás megosztása, ezért szí-
vesen vállalok előadást, akárcsak sétákat, tárlatvezetést.

Tisztelettel gratulálunk az elismeréshez! 
Munkájához további sok sikert kívánunk! 

Dr. Nagyháziné Szabó Bernadette

„A MI ÖNKÉNTESÜNK”
Bemutatjuk első díjazottunkat: Bonta Zoltánt

A köznevelési törvény alapján, 2016 óta minden közép-
iskolai diák 50 óra iskolai közösségi szolgálatot teljesít 
a tanulmányai lezárultáig – vagyis önkénteskedik, segít, 
közreműködik. Népfőiskolánk négy IKSZ Börzét szerve-
zett már az évek során, hogy megkönnyítse a fogadó szer-
vezetek és a diákok egymásra találását. A legtökéletesebb 
együttműködés akkor alakul ki, amikor a nebulók a szí-
vükhöz legközelebb álló társaságban töltik el hasznosan, 
lelkesen a felkészítés utáni önkéntes órákat.(Képünkön Kövesdi Mónika a díjátadón)

(Képünkön a fiatal díjazottunk 
Poczik Ernő önkéntes-koordinátorral)
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Mondhatjuk, Bonta Zoltán (Bláthy Ottó Technikum, 12. 
osztály) éppen ilyen szerencsés önkéntesnek számít. A 
Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaságnál töltötte teljes 
önkéntes időszakát. Ezzel, s nem utolsó sorban lelkiis-
meretes és kiváló munkavégzésével kiérdemelte „A MI 
ÖNKÉNTESÜNK” díjat. Ez alkalommal beszélgettünk 
Zoltánnal.
- Milyen feladatokat láttál el nálunk?
- Elsősorban a délutáni előadásokon segítettem a vé-
dettségi igazolványok elkérésekor, szórólapok kiosztásá-
ban. A program ideje alatt én készítettem el a fotókat és 
a videót is. Egyik kimagasló munkám a IV. IKSZ Börze 
plakátja, mely az én kezeim alól került ki.
- Milyen pályára készülsz? 
- Gépgyártástechnológiai technikus szeretnék lenni. 
Nyilván közvetlenül ehhez kapcsolódó önkéntes munkára 
nem számíthattam, de a fényképezés, a videózás, a grafi-
kai szerkesztői feladatok mindig is vonzottak.
- Mi alapján választottál fogadó szervezetet?
- Poczik Ernő, az MZNT önkéntes-koordinátora még 
szeptemberben tartott nálunk figyelemfelkeltő tájékoz-
tatást arról, hogy a tatai népfőiskola is szívesen fogad 
önkénteseket különböző, érdekes feladatok elvégzésére. 
Nem bántam meg a választásomat. Bepillantást nyerhet-
tem egy rendkívül sokszínű tevékenységet végző civil 
szervezet mindennapjaiba: irodalmi, történelmi és egész-
ségügyi előadások, IKSZ Börze szervezése, projektek 
megvalósítása – csak néhányat kiemelve. Láttam, meny-
nyit tesz egy ilyen társaság a közösségért, a kultúra ter-
jesztéséért. Időközben megismerhettem az MZNT eddigi, 
26 éves történetét is. Nagyra becsülöm a tatai népfőiskola 
tevékenységeit és törekvéseit. Érdekes a kialakult kötő-
dés: a hétvégén éppen Héregen jártam, és – emlékezve a 
névadó tudósra – meglátogattam a Magyary házaspár em-
lékére állított kopjafát, emlékhelyet.  
- Letelt nálunk az 50 önkéntes órád. Elbúcsúzunk egy-
mástól most?
Nem, én nagyon szeretnék továbbra is részt venni az itteni 
önkéntes munkában – amennyire időm engedi majd. Sőt, 
ha dolgozó ember leszek, valószínűleg az előadásokra is 
eljárok, mert szeretnék élni a már jól ismert lehetőséggel.

Dr. Nagyháziné Szabó Bernadette

KÖZMŰVELŐDÉSI KEREKASZTAL 
ALAKUL TATÁN

A Tatán 26 éve működő, közművelődési, kulturális, kö-
zösségépítő, az élethosszig tartó tanulást lehetővé tevő, 

kompetencia-fejlesztő tevékenységeket végző Magyary 
Zoltán Népfőiskolai Társaság kezdeményezésére hamaro-
san megalakul városunkban a Közművelődési Kerekasz-
tal. Az együttműködésre irányuló, újszerű javaslat alapját 
a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátás-
ról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a 
továbbiakban: Kult. tv.) képezi. A Közművelődési Kere-
kasztal a lakossági igények megjelenítésének, a kulturális 
érdekérvényesítésnek és a közművelődési tevékenységek 
önkéntes összehangolásának rendszeres és folyamatos he-
lyi fóruma lehet.

Dr. Horváth József, Tatai Közös Önkormányzati Hivatal 
jegyzője felhívást tett közzé azon, közművelődési tevé-
kenységet folytató civil szervezetek és közművelődést 
támogató gazdasági vállalkozások számára, melyek (be-
jegyzett székhellyel) városunkban működnek, jogi szemé-
lyiséggel rendelkeznek, és csatlakoznának a Közművelő-
dési Kerekasztalhoz. A csatlakozási szándékot a jegyző 
úrnál (2890 Tata, Kossuth tér 1.) kérjük jelezni a szervezet 
erre vonatkozó határozatának egyidejű megküldésével.

A csatlakozással kapcsolatos információk itt olvashatóak: 
https://tata.hu/22030/felhivas_csatlakozas_a_helyi_koz-
muvelodesi_kerekasztalhoz

(Lapzártánkig még tart a jelentkezés. A Szerk.)  
-nszb-

MENTÜNK, LÁTTUNK, 
DÍJAZTUNK LAKITELEKEN

2021 novemberében a magyar filmtörténet jeles esemény-
sorozatára került sor a XX. Lakiteleki Filmszemle kere-
tein belül. Falvak, városok, iskolák televízióinak, filmké-
szítő közösségek és magánszemélyek rövidfilmjeit várták 
krónika, korkép, művelődés, portré és fikciós műsor ka-
tegóriában, melyekből összesen 178 alkotás érkezett az 
előzsűri asztalára. Végül 34 film jutott tovább a bírálók 
szempontjai alapján. 

A Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság is meghívást ka-
pott a filmszemlére, mely során külön kategóriába sorol-
va mutatták be a pályaműveket. A különleges alkalomról 
Juhász Krisztina, a 27 tagú népfőiskolai küldöttség egyik 
tagja így írt: „november 17-én, utunk első délutánján ezek 
közül 7 rövidfilmet néztünk meg, s mint utóbb kiderült, 
valamennyi díjnyertes alkotás lett. Sokunknak tetszett az 
„Ahol mégsem kolbászból van a kerítés”, a „Csak ide”, 
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a „Tervek nélkül semmik leszünk”, az „Aranyszőnyeg 
– A gernyeszegi Teleki-ház feltámadása”, a „A magyar 
puszta madarai”, a „Bahget Iskander, a fény művésze” 
című alkotás.” A Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. 
s az Antológia Kiadó és Nyomda Kft. mellett Népfőisko-
lánk is különdíjjal támogatta az „Őrtüzek nyugaton” című 
filmet Harcsa Béla rendezésében. Az 52 perces alkotás 
eredeti helyszíneken jelenítette meg az 1921-ben történt 
eseményeket a nyugat-magyarországi felkelésről: arról a 
hőstettről szól a film, mely következményképpen Sop-
ron városa és nyolc másik település magyar maradhatott. 
Néhány száz felkelő azt próbálta megakadályozni, hogy 
Ausztria megszerezze a 257 m2-nyi nyugat-magyarorszá-
gi részt. A történet vége a december 14-16-i népszavazás 
lett, melynek centenáriumát 2021-ben ünnepeljük.
    

A filmszemle fénypontját jelentő díjkiosztó ünnepséget a 
nyertes filmek vetítése (a fődíjat a „Branka” című film 
érdemelte ki, K. Kovács Ákos rendezésében) és Sára Sán-
dor Kossuth díjas filmrendezőnk szobrának avatása zárta. 

A filmszemle összefoglalóját még itt olvashatják: https://
nepfolakitelek.hu/index.php?option=com_content&-
view=article&id=4038:xx-lakiteleki-filmszemle-dija-
zottjai&catid=20&Itemid=171

Dr. Nagyháziné Szabó Bernadette

PÁLYÁZATI HÍREINK

EFOP-1.3.5 – Közösségi szolgálat – a záró elszámolások 
folyamatban

EFOP-3.7.3 – Tanuló Tata Program – a záró elszámo-
lást benyújtottuk, a projekt pénzügyi lezárása folyamatban

EFOP-1.3.8 – Önkéntesség Tatán – az év végéig tolódik 
a projekt befejezésének időpontja a járványhelyzet által 
elhúzódó járművezetői és OKJ-s képzések miatt

EFOP-5.2.2 – Transznacionális együttműködések – a 
projekt pénzügyi lezárása folyamatban

GINOP-5.1.5 – Munkatanácsadás – együtt a munka-
vállalásért Komárom-Esztergom megyében – a projekt 
sikeresen lezárult, a záró elszámolásunkat elfogadták

GINOP-5.1.5 – Szakértői tevékenység – Együtt a mun-
kavállalásért Veszprém megyében – a projekt sikeresen 
lezárult, a projekt pénzügyi lezárása folyamatban

GINOP-5.1.3 – MZNT Felnőttképzési centrum Tata – 
a záró elszámolást benyújtottuk, a projekt pénzügyi lezá-
rása folyamatban

CLLD pályázataink:
 
A TOP-7.1.1.16-H-ESZA-2020-01445, „Környezet-
tudatos Tata” elnevezésű pályázatunk első programjára 
december 7-én 12:30-15:00 óra között várjuk az érdeklő-
dőket.
Program:
Környezettudatos karácsony – előadás
Környezettudatos karácsonyfadísz készítése – workshop 
(angyalka tobozból, nemezelt szárnyakkal)
Karácsonyi csere-bere, ahol megunt karácsonyi díszeiket 
cserélhetik el egymással a résztvevők
A pályázati program november 30.-val elérte az első vál-
lalt mérföldkövet, amely vállalás a 6 alkalmas programso-
rozat előkészítését és az eszközbeszerzését tartalmazta. A 
vállalt feladatokat szervezetünk teljesítette, beszámolóját 
december 31-ig megküldi az irányító hatóságnak.

TOP-7.1.1.16-H-ESZA-2020-01444- „MaTata - helyi 
értékek a matematika tükrében”  
A projekt megvalósítása szeptemberben elindult, jelenleg 
a levelezős verseny havi ütemezése folyik a honlapunkon 
erre a célra kialakított e-learning felületen.

(Képünkön az MZNT küldöttsége a Kölcsey ház előtt)
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A pandémiás helyzet miatt a program a 2021/22 tanévre 
húzódott át, így a tematika szerint csak 2022. májusában 
valósul meg a táboroztatás, a Matata Túra környezetben 
zajló verseny, az iskolai forduló és a levelező verseny leg-
jobbai számára.

ERASMUS+ nemzetközi projektünk: októberben be-
nyújtottuk az 1. év beszámolóját, mely elbírálás alatt áll. 
Megtartottuk a következő jó gyakorlat online előkészíté-
sét, s bízunk benne, hogy jövő év elején személyesen is 
találkozhatunk nemzetközi partnereinkkel Székelyudvar-
helyen. 

EMLÉKEZÉS ÉS ELMÉLKEDÉS 
KÁLMÁN ATTILA RÉGI ÍRÁSA ÜRÜGYÉN

Kálmán Attila neve és működése ismert tatán és környé-
kén, sőt még távolabbi vidékeken is. Most azonban, mint 
lokálpatriótát szeretném megidézni annak az írásának az 
apropóján, amely a Honismeret c. folyóiratban jelent meg 
1983-ban. Akkori írásának címe: A tatai temetők művelő-
déstörténeti emlékei.

A közel negyven éve megjelent munka, amely pontosan 
felidézi azokat a személyeket, illetve emléküket, akik a 
város – esetenként az ország – múltjában fontos szerepet 
töltöttek be. Mellette azt is fontosnak tartom, hogy arra 
is felhívja a figyelmét az élőknek, hogy ne feledkezzenek 
meg a régiek emlékének ápolásáról! Ebben a folyamat-
ban ma is van tennivaló. Örömmel rögzíthetem, hogy a 
népfőiskola is – alapító tagjához méltón – bekapcsolódott 
a temetői emlékek ápolásába. Természetes módon főként 
névadónk, Magyary síremlékére figyelünk, de azt gondo-
lom, hogy az is említésre méltó, hogy a Magyary házas-
pár halálának helyszínén, Héregen is kialakítottunk egy 
szerény emlékhelyet. Azt is örömmel rögzíthetjük, hogy 
kezdeményezői voltunk a Vaszary-síremlék felújításának 
az elmúlt években. De ma is van tennivaló és feladat a te-
metőinkben. Kálmán Attila kezdeményezése ma is figyel-
meztet erkölcsi kötelességünkre, az élők feladatára.

Számomra ezért is gyakorlat, hogy a temetőkben járva 
nemcsak a családi-baráti sírokat keresem fel, hanem a ré-
giek előtt is meghajtom időnként fejem. Közöttük most 
már ott szerepel Kálmán Attila nyughelye is az Almási úti 
temetőben.

Keresztesi József

A TATAI TEMETŐK 
MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETI EMLÉKEI

(Képünkön: Vaszary János síremlékének domborműve)

Tata, vagy szebb, kifejezőbb nevén Tata-tóváros, hazánk 
egyik leghangulatosabb kisvárosa. Évente több százezer 
turista keresi föl tavait, parkjait, az ország egyetlen épen 
maradt védőművű vízivárát, gazdag múzeumait, vízimal-
mait, a geológiai természetvédelmi területet, az olimpiai 
edzőtábort, a szaunát Fényes-fürdőn vagy a Fellner Jakab 
által emelt szép barokk épületeket.

Sajnos az idelátogatók zöme csa átfut a városon. Sétál 
egyet a 400 holdas festői tó partján, esetleg megnézi a 
Kuny Domokos Múzeumot a várban, vagy a görög-római 
szobormásolatok gyűjteményét a volt zsinagógában, s 
anélkül robog tovább, hogy belátott volna a felszín mögé, 
valóban megismerte volna a várost. Pedig Tata megér né-
hány napos elmélyültebb figyelmet is. Ha valaki nyitott 
szemmel bolyong a régebbi utcákon, sok értékre figyelhet 
fel. Egy-egy szépen faragott párkány, kapukeret, kerék-
vető kő emlékeztet az egykor híres tatai kőfaragókra, az 
utcanevek (Csapó, Kalló, Fazekas, Malom, Tímár) a ki-
halt vagy már csak kevesek által művelt mesterségekre, az 
örvendetesen szaporodó emléktáblák (Bláthy Ottó Titusz, 
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Farkasházi Fischer Mór, Fellner Jakab, Hamary Dániel, 
Menner Bernát, Mikovinyi Sámuel, Vaszary János stb.) a 
városban született, vagy hosszabb ideig itt tevékenykedő 
jeles tudósokra, művészekre.

Az igényesebb látogató, aki még többet akar megismerni 
egy-egy település kevésbé szembetűnő történetéből, fel-
keresi annak temetőit is.

A tatai Eötvös József Gimnázium helytörténeti szakkö-
rének néhány tagjával (Illés László, Kenderesy László, 
László István, Márkus Gábor, Nagy Mariann és Vasi Fe-
renc) bejártam a város temetőit, összeírtuk az 1920 előtti 
sírok adatait. A későbbiek közül csak a jelentősebbekét, 
valamint minden érdekesebb műalkotásét. A gimnázium 
ábrázoló gemoetriát tanuló diákjai pedig - saját felméré-
seik alapján - elkészítették a temetők térképét, s azokban 
megjelöltük a fokozott védelemre érdemes sírok és műal-
kotások helyét. E munkánkkal nem csupán a látogatók tá-
jékoztatása volt a célunk, hanem az illetékesek figyelmét 
is fel kívántuk hívni a valóban védelmet érdemlőkre, mert 
némelyik temető közeledik a telítődéshez, s gyakorta ad-
nak el bennük régi sírhelyeket. Több jeles személy nyug-
helyének emléke tűnt el így az utóbbi évtizedekben. A ré-
gebben bezárt temetők (csurgóföli, kocsi úti, szőlősi úti) 
sírköveinek csak töredéke került a múzeum raktáraiba. A 
helyszínen maradottak közül sokat összetörtek.

Ami megmaradt - szeméthalmok és elvadult bozót között 
- várja, hogy a múzeumi gyűjteménnyel együtt a várud-
varon vagy más alkalmas helyen (védelem alatt!) egykor 
megtekinthető legyen.

A még használatban levő három temető mindegyike érde-
mes a felkeresésre.

 (A tatai temetők művelődéstörténeti emlékeiről szóló írás 
folytatását következő számunkban olvashatják – a Szerk.)

Dr. Kálmán Attila
az MZNT alapító tagja, 

a Tanácsadó Testület volt tagja

GYARAPODTUNK!

A Népfőiskola Klub októberi klubnapja az időjáráshoz 
hasonlatosan derűs találkozás volt. Pedig a téma - AZ 
ÉLETÜNK VÁLTOZÁSA - igen komoly. De mi a saját 
életünkhöz igazítottuk, ki jobban, ki kevésbé. Klubtár-
sunk felvetésére kezdtük a témát átgondolni, és bizony 
megállapítottuk, hogy hosszú is, meg széles is. Ajánlatos 
volt valahogy szűkíteni a dolgot. Kapóra jött másik klub-
társunk feladata, melyet Írországban élő unokáitól kapott 
egy kérdéssor formájában. A kérdésekre adott nagymamai 
válaszok alapján kellett a gyerekeknek összehasonlítani 
elődjeik életét a sajátjukkal.

Ezen kérdéseket kínáltuk tagtársainknak arra, hogy segít-
ségükre legyen mondandójuk kiválasztásában. Bebizo-
nyosodott, hogy kellett a szűkítés, hiszen még így is tel-
jesen más felfogásban gondolkodtunk. És ez így volt jó! 
Persze, nagyrészt azért a történeteket és a történelmi be-
ágyazottságot meghatározta, hogy nagyjából azonos kor-
osztályhoz tartozunk. Ahhoz, akiknek - a „Ratkó-korszak” 
idején születetteknek - meghatározó volt a két műszakban 
iskolába járás, a Gyes létrejötte, a panel lakótelepi lakás. 
És a máig legnagyobb jó és rossz, társadalmi és erkölcsi 
hatású születésszabályozás, a globalizáció és az internet, a 
gyermekjátékok változása, az iskolai viselet és viselkedés.
És igen! Most is mindenki azzal az érzéssel állt föl, hogy 
még ezt is, azt is elmondhatta volna. Ugyanis mind a ti-
zenegyen kapcsolódtunk volna a többiek beszédéhez. De 
erre már csak korlátozottan, pár szó-mondat erejéig volt 
lehetőség, hiszen gyorsan elrepült a kétórás idő.

És igen! Valahogy így képzelem el a klubéletet. Klubta-
gunk kedvenc szavajárásával „rögeszmét cseréltünk”. 
Úgy látom, az újonnan csatlakozott tagok is velünk együtt 
azt érezték, hogy úgy folytatnánk még … Majd legköze-
lebb, november 10-én.

És eljött a november 10., a téma Könnyű vagy komoly - 
zene/művészet? (mitől könnyű, mitől komoly/komor?). A 
különböző stílusokat felvillantó zenerészletek meghallga-
tása indította az estét, és a tagok zenekedvelése is éppen 

(Képeinken: Flóris Benő szobra;  Farkasházi Fischer 
Mór síremléke és emléktáblája)
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olyan változatosnak bizonyult. Szakmainak tartott véle-
mény szerint a zene felosztása klasszikus és kortárs, ezen 
elidőztünk egy kicsit, a hazai tehetségkutató műsorokig 
bezárólag.

Barátaink megnyilvánulásai, egy-két kivételtől eltekintve 
többnyire a saját zenei nevelődésén alapuló kapcsolatot 
elemezte, hiszen az volt a meghatározó. Legtöbben az ott-
honi zenehallgatással érik be, de koncert ill. operalátoga-
tás sem ritka. Érdeklődéssel hallgattuk konzervatóriumot 
végzett, friss tagtársunk családi tapasztalatait. Valameny-
nyiünknél a beat-korszak jelentette a könnyűműfajhoz 
való kapcsolódást, megalapozta ízlésvilágunkat. 

Végül is mi a lényeg? „A zene mindenkié”. (Kodály)
Zenehallgatással kezdtük, énekkel zártuk:
 

Fejér Mária

„MOZDULJ A KLÍMÁÉRT A VILÁGGAL!”

S mi mozdultunk is! A Magyar Természetvédők Szövetsé-
ge felhívást tett közzé a novemberi glasgow-i klímacsúcs 
kapcsán, mely szerint 1,5 km-es helyi menetet szervez-
hetünk a klíma-igazságosság jegyében. Ez a táv a párizsi 
egyezményben megjelölt +1,5 °C-os felmelegedési kü-
szöböt szimbolizálja.
Nos, november 5-én, pénteken maroknyi, de lelkes kis 
csapat kerekedett föl azért, hogy a Kálvária-dombra fölsé-
tálva összegyűjtse az eldobált szemetet, és megtegye a 
1,5 km-es jelképes távot. Érdekes érzés volt bedobni az 
első zacskót, papírfecnit a nagy zsákba – hja, nem fog ez 
megtelni! S lőn az ellenkezője: sajnos 1,5 km-nyi sétával 
egy jó adag szemetet összeszedtünk az út széléről, fűből, 
kerítés tövéről, bokor aljáról. 

A Kálvária-domb tetejére felérve a kommunikációs veze-
tőnk szólt röviden az akciónk apropójáról. Legfontosabb 

gondolatként megfogalmazta e nap lényegét: noha jól tud-
juk, hogy a legsúlyosabb környezetszennyezés ipari szin-
ten, hatalmas méretekben történik, mégis fontos az egyé-
nek naponta, a környezettudatosság jegyében elvégzett 
cselekedetei. Életmódunkkal, életvitelünkkel, étkezési, 
bevásárlási szokásainkkal, sőt példamutatásunkkal mind-
mind tudunk tenni a klímaváltozás ellen, s nem is keveset. 

Hamarosan induló CLLD projektünk, a Környezettudatos 
Tata is éppen ezen gyakorlati és hétköznapi fogásokat mu-
tatja majd be hamarosan az érdeklődőknek. 
Köszönet a lelkes résztvevőknek – Ballabás Józsefné Éva 
és Kántor Ilona tagtársainknak, Fejér Marika elnökségi 
titkárunknak és a népfőiskola munkatársainak.

Megmozdulásunkról a Facebook oldalunkon is be-
számoltunk: https://www.facebook.com/mznttata/
posts/3838248582945020

Dr. Nagyháziné Szabó Bernadette

IV. IKSZ BÖRZE A GÜNTNER ARÉNÁBAN
 
A Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság negyedik IKSZ 
(Iskolai Közösségi Szolgálat) Börzéjét szervezte meg Ta-
tán október 22-én. 

Kiknek és miért volt fontos ez a rendezvény?
A köznevelési törvény előírása szerint 2016-tól az érett-

(Képünkön a kis csapatunk, még „bevetés” előtt)
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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 szeretettel a diákokat, 
hogy bemutatkozhassanak, felkelthessék tevékenységeik 
iránt az érdeklődést.

Mint zsák a foltját
A nagyszabású programon színtiszta win-win helyzet ala-
kult ki minden egyes kiállító és a megjelent tanulók között: 
a civilek személyesen ismertethették meg szervezetüket, 
szemléltethették mindennapi feladataikat, a diáksereg pe-
dig akár a helyszínen választhatott a bőséges kínálatból, 
eldönthette az önkéntes óráinak eltöltésének módját. Egy-
másra találtak a felek - éppen úgy, mint - a korábbi IKSZ 
szlogenünk szerint - zsák megleli a foltját. 

25 és 415
S hogy milyen mérleget vonhatunk a  délelőtt résztvevőit 
illetően? 25 fogadó szervezetet 415 leendő önkéntes diák 
látogatott meg, töltött el időt a standok előtt, kötött isme-
retséget, alakított ki elköteleződést - ki-ki az érdeklődésé-
nek, kiszemelt leendő pályájának megfelelően. 

Bízunk abban, hogy sok-sok hasznos, örömmel és jó 
kedvvel eltöltött önkéntes óra következik most a rendez-
vénynek köszönhetően a diákjaink és a civil szervezetek 
gyümölcsöző együttműködése eredményeképpen.

Dr. Nagyháziné Szabó Bernadette

ERASMUS+ MŰHELYBESZÉLGETÉS 
TANULSÁGOKKAL 

Nemzetközi projektünk („Innovatív jó gyakorlatok cse-
réje a szépkorúak digitális készségeinek fejlesztéséhez”) 
következő állomása egy olyan közös megbeszélés, ahol 
az eddigi eredményeinkből (itt: 6. jó gyakorlatunk) vá-
logatjuk ki a témát. A jelenlévők a projekt célcsoportja: 
idősek, nyugdíjas számítógépkezelők. Az alábbi témákról 
kérdeztük őket: 
 Az internet és használata. 
 E-mail cím létrehozása, levelezés. 
 A Skype használata. 
 Közösségi oldalak ismerete, használata
 Csatolmányok kezelése. 
 Zoom, Google Meet mint virtuális találkozók 
 lehetősége
A válaszok közül néhány meghatározó, többeket is érintő, 
szinte általánosan igaz:
 aki nem okostelefont használ, hanem régebbi típusút,  
 nagyon nehezen ismeri ki magát az okoseszközök  
 világában;
 többnyire a már régen felnőtt gyermekektől kérnek  
 jelenleg segítséget, de nagyon hasznos volna, ha  
 elérhető lehetne néhány fiatal segítő;
 az IT képzés után szükség lenne a megszerzett  
 ismereteket felelevenítő találkozóra, hogy az  
 elakadásokat, felmerült nehézségeket el tudják  
 mondani, megoldást kaphassanak azokra; 
 igen, a fiatalok valóban hatékonyan képesek segíteni  
 egy-egy tanfolyamon, bár ők gyorsak, ujjaikban  
 benne a sok éves napi gyakorlat; fontos a jelenlétük,  
 hiszen mindenki tud a saját fiatal mentorától kérdezni,  
 akár többször is megnézni egy-egy műveletet;
 különösen az az idős ember kerül nehéz helyzetbe  
 számítástechnikai szakértő segítség híján, aki a  
 munkája során egyáltalán nem használt számítógépet,  
 sem okostelefont, és a gyermekei is nagyon messze  
 élnek, évente ritkán találkoznak személyesen; úgy  
 érzi, kirekesztődik a világból; 
 a képzés után kapcsolatban tud maradni a fiatal  
 segítőkkel, s ez nagyon jót tesz a kapcsolatuknak.

A velünk megosztott vélemények, válaszok arra enged-
nek következtetni, hogy az Erasmus projektünk fenntar-
tási időszakára tervezett tesztképzésre mutatkozna igény. 

(Képünkön: a IV. IKSZ Börzénk látogatói)
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Fontos egy ilyen jellegű tanfolyam után a kapcsolattartás, 
a személyes (esetleg online vagy telefonos) segítségnyúj-
tás lehetőségének biztosítása. A fiatal mentorok bevonása 
szükségszerű és jó kezdeményezés.

ÖRÜLÖK, HOGY ISMERHETLEK!

„Az egészség érték” előadás-sorozat októberben a kardio-
lógiai rehabilitáció pszichológiai kérdéseivel foglalkozott. 
Forgó Pál klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus 
tagja, sőt elnökségi tagja Népfőiskolánknak. Már több 
előadást, sőt előadás-sorozatot tartott nekünk. 

Az előadás tartalmi része természetesen korrekt volt, leg-
több része az általános rehabilitáció része. Többször le-
hetett arra gondolni, hogy a módszereket más, életveze-
tési problémák esetén is használhatjuk (a szakembernek 
ez nyilván nem újdonság!). Minden jelentősebb résznél 
az előadó szakmai tapasztalataiból vett példákkal talál-
koztunk. Bele-bele képzeltük magunkat a gyógyulni vá-
gyók életébe. A laza humorral fűszerezett előadást pissze-
nés nélkül figyelte a hallgatóság (pedig nem volt rövid). 
Rendkívül értelmes és élvezetes volt az az este.

Ezért járunk a népfőiskola előadásaira: kioktatás nélküli 
szakmai ismereteket kapjunk, érdekes eseteket és sztori-
kat hallgatva okosodjunk. 

Előbújnak a régen tanult ismeretek, összekapcsolódnak 
a megtapasztalt élményekkel. És szembesülünk a tudo-
mány, a közélet hozzáállásának, nézőpontjának válto-
zásaival, amikkel vagy azonosulunk, vagy tiltakozunk. 
Hazatérve igen sokszor rákeresünk az interneten egy-egy 
kifejezésre, névre, tovább olvasva fenntartjuk az ismeret-
szerzésből eredő lelkesedést.

Bármennyi idősek is vagyunk, szükségünk van segítségre 
a rohanó életben való eligazodáshoz, a magabiztos életvi-
tel fenntartásához.

Megismétlem, amit az előadás után mondtam: Forgó Pál, 
örülök, hogy ismerhetlek.

Fejér Mária

Weöres Sándor: 
Szép a fenyő

Szép a fenyő télen-nyáron,
sose lepi dermedt álom:

míg az ágán jég szikrázik,
üde zöldje csak pompázik.

Nagykarácsony immár eljő,
érkezik az újesztendő.

Míg a mező dermed, fázik,
a zöld fenyves csak pompázik. 

Békés, áldott karácsonyt 
és örömteli új esztendőt 

kívánunk Olvasóinknak!
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Csoportkép Lakiteleken, 2021 novembere

Dr. Gödölle Zoltán egyik egészségügyi előadásán

Az Ifjúsági Kerekasztal 2. ülésén – 
fotó: Domokos Attila

Számadó Emese történelmi előadásán

Az Ifjúsági Kerekasztal megalakulásakor

Az Erasmus+ nemzetközi projektünk 
online jó gyakorlat találkozóján 

PILLANATKÉPEINK – 2021 ŐSZE



15.26 ÉVE MŰKÖDIK SIKERESEN A TATAI MAGYARY ZOLTÁN NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG!

A Szakkör – mézeskalács tészta készül éppen

Az MZNT lelkes csapata a IV. IKSZ Börzén

Forgó Pál elnökségi tagunk, előadása közben

Őszi termésekből gyönyörű alkotások születtek 
a BorEcset művészeti műhelyünkbenSzemétszedés a 1,5 km-es klímasétán

Online közgyűlésünk pillanatképe (2021.10.05.)

 

A Szakkör – mézeskalács tészta készül éppen 

 

Online közgyűlésünk pillanatképe 
(2021.10.05.) 

 

 

Szemétszedés a 1,5 km-es klímasétán 

 

 

Az MZNT lelkes csapata a IV. IKSZ Börzén 

 

 

Forgó Pál elnökségi tagunk, előadása közben 

 

 

Őszi termésekből gyönyörű alkotások 
születtek a BorEcset művészeti műhelyünkben 
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