
 
A 

Magyary Z. Népf!iskolai Társaság 

és Tata Város Önkormányzata 

REVICZKY ISTVÁN 
(Perjámos, 1887. 05. 06. – Tata, 1962. 11. 20.) 

 
EMLÉK-KONFERENCIÁT  

rendez 
 

2012. november 16-án (pénteken) 
13 órakor 

 
a Polgármesteri Hivatal dísztermében 

(Tata, Kossuth tér 1.) 
az alispán születésének 125. és halálának 50. évfordulója 

alkalmából, amelyre szeretetettel várja, és hívja 

tisztel!it, a város polgárait. 

 

 
A konferenciát megel!z!en 11 órakor koszorúzásra várjuk  

Reviczky István tisztel!it (els!sorban a helyieket) az Almási úti temet! 
f!bejáratánál. (Mikszáth K. u. felöl.) 

 

 
AZ EMLÉK-KONFERENCIA 

PROGRAMJA 
 

Levezet!: Keresztesi József, a Magyary Z. Népf!iskolai Társaság 
elnöke 

 
1300 – Michl József polgármester, országgy"lési képvisel! megnyitója 
 
1310 – Popovics György elnök, K-EM Közgy"lés köszönt!je 
 
1320 – Reviczky bemutatása (élete, szakmai tevékenysége)  
El!adó: dr. Kálmán Attila, nyugalmazott igazgató, Tata 
 
1345 – Reviczky István alispán közigazgatási m"ködésének jelent!sége 
(Magyary kezdeményezéseinek támogatása) 
El!adó: dr. Horváth Attila egyetemi docens, jogtörténész, ELTE 
 
1410 – A szociális vármegye jelent!sége és eredményei  
El!adó: dr. Szikra Dorottya, adjunktus, ELTE TK Szociális 
Tanulmányok Intézete 
 

Szünet (15 perc) 
 
1505 –  A népf!iskolák és a szociális szövetkezet 
El!adó: dr. Sz. Tóth János elnök, Magyar Népf!iskolai Társaság 
 
1525 –  A szociális szövetkezetek mint társadalmi innováció 
El!adó: Nyitrai Ákos, Szociális Szövetkezetek Országos Szövetsége 
 
1600 – Emléktábla avatás (H!sök tere 13.) 
 
1620 – Fogadás a Városházán 

 
 



REVICZKY ISTVÁN SZAKMAI 
TEVÉKENYSÉGÉR!L RÖVIDEN 

 
Alap- és középiskolai tanulmányait Nagyszombaton és Zomboron végezte. 
Államtudományi oklevelet a budapesti tudományegyetemen szerzett 1909-ben, 
majd Tatán kezdte meg a közigazgatási gyakornoki munkáját. Az igazi 
gyakorlati tevékenységét az önkéntes tisztiiskola befejezését követ!en kezdte 
meg Nagyigmándon, az akkori gesztesi járásban, tiszteletbeli szolgabíróként. 
Az I. világháború kitörését követ!en hamar bevonult, 1914. októberében 
fogságba esett, és különböz! hadifogolytáborokba került, ahol oroszul is 
megtanult, s!t feleséget is talált. Hazatérése csak 1921-ben sikerült. 
Ezt követ!en kezdte meg aktív közigazgatási m"ködését Nagyigmándon 
szolgabíróként 1923-ig, majd f!szolgabíróként 1933-ig. Ezt a feladatot 1938-ig 
Tatán látta el, ezt követ!en nyerte el az alispáni tisztséget. Már tatai 
id!szakában is jelent!s segítséget nyújtott Magyary kutatásához és 
kezdeményezéseihez, amelyeket alispánként is teljes odaadással támogatott. 
A II. világháború után elindult átalakítás !t sem kímélte, másfél évig 
internálták, és azt követ!en sem kapott méltó elismerést. 1962-ben hunyt el a 
tatai kórházban. 

 
A NÉPF!ISKOLA M"KÖDÉSE 

 
A társaság 1995. június 1-jén alakult meg azzal a céllal, hogy !rizze, ápolja 

Magyary Zoltán szellemi hagyatékát, és újra indítsa a népf!iskolai képzést. 
Társaságunk taglétszáma jelenleg meghaladja a 150 f!t. A képzés területén 
els!dleges feladatának tekinti az önkormányzati képvisel!k, a civil szervezetek 
vezet!inek képzését és az érdekl!d! polgárok felkészítését. 

Az alapszabályban megfogalmazott elképzelések megvalósítását 1996-ban 
kezdte meg társaságunk. Szervezett önkormányzati képvisel!i képzéseket, 
számítógép-kezel!i- és nyelvtanfolyamokat. Az általános m"veltség és 
tájékoztatás területén 10 éves múltra tekint vissza a történelmi és egészségügyi 
sorozat, de a vallástörténeti programunk is ötödik évfolyamába lépett. 

Tanfolyamainknak kezdett!l fogva helyet ad a Jávorka S. Mez!gazdasági 
Szakközépiskola, de vannak programjaink más intézményekben is. Az eddig 
beiratkozott hallgatók létszáma meghaladja az 5000 f!t. 

Népf!iskolánk közhasznú, majd 2009-t!l kiemelked!en közhasznú 
besorolású, hivatalosan elismert, akkreditációval rendelkez! feln!ttképz! 
szervezet 2003-tól. 
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