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GALLER KRISZTINA 

Győr-Moson-Sopron megyei nyugdíjasegyetemek  

2009. november 23-án jelent meg az első felhívás a Kisalföld c. megyei napilapban a 

nyugdíjasegyetem indulásáról. A nyugdíjasegyetem ötlete a Széchenyi István Egye-

tem rektorától, dr. Szekeres Tamástól származik. A főszervező Széchenyi Egyetem 

három társszervezőt és az általuk irányított szervezetet tudhat partnerének az ren-

dezvény elindításában, melyek a Nyugat-magyarországi Egyetem, a Pannon Nyugdí-

jas Szövetség és a Kisalföld napilap. 

A nyugdíjasegyetem rövid jellemzését a szervezők szavainak idézésével írnám le: 

Dr. Szekeres Tamás, a Széchenyi István Egyetem rektorának „húszéves álma, 

hogy a nyugdíjas korúak számára is kinyissa kapuit az egyetem. Olyan értékes prog-

ramokat kínáljon, amelyek segítenek fenntartani szellemi aktivitásukat,  lépést tart-

hatnak általuk a tudomány fejlődésével, és amelyek egyben kellemes időtöltést is 

jelentenek. „ 

Nagy Péter, a Pannon Nyugdíjas Szövetség elnöke szerint a nyugdíjasegyetem 

„nemcsak tanít, szórakoztat, de közösséget is teremt azok számára, akik jelentkeznek 

rá. Nem csupán másfél órás lesz ez a program. Addig tart az előadás, de rákészülni, 

odamenni, utána megbeszélni a látottakat, hallottakat egy egész délután, melynek 

hatása hetekig lehet élénkítő.” 

A nyugdíjasegyetem lényege, hogy minden szemeszterben 6-8 előadást rendez-

nek, a szemeszterre beiratkozott nyugdíjas „senior" hallgatók számára. A témák 

változatosak, hiszen a két egyetem karai és a nyugdíjas szövetség külön-külön gyűj-

tötték össze témaötleteiket, amelyek közül azokat választották ki, melyek aktuálisak, 

a senior hallgatók számára érdekesek és hasznosak lehetnek. Az előadók a két egye-

tem oktatói, meghívott elismert tudósok, akik közérthetően és a célcsoport számára 

élvezhetően mutatnak be egy-egy tudományos témát, kiemelt kutatási eredményt.  

Dolgozatom következő részeiben helyszínenként, kronologikusan mutatom be a 

Győr-Moson-Sopron megyei nyugdíjasegyetemek kialakulását és fejlődését. Első-

ként a győri helyszínt ismertetem, röviden a négy megrendezett szemesztert. Sopron 

városában megrendezett nyugdíjasegyetem követi, mely jelenleg a  harmadik sze-

meszterét zárta. Mosonmagyaróvár, Csorna és Kapuvár helyszínű nyugdíjas -

egyetemek bemutatásának zárásával. 

Győr 

Az első előadásra 2010. február 10-én került sor, Győrött. A helyszín biztosítása a 

Széchenyi Egyetem vállalta magára. Az idő elteltével a helyszínek fokozatosan nőt-

ték ki magukat, az érdeklődők számának növekedésével. Az egyetem legnagyobb 

terme, majd az Aula után jelenleg az 1200 férőhelyes Egyetemi Sportcsarnok ad 

otthont a rendezvénynek, amely a város legnagyobb befogadóképességű tere. Min-

den előadás anyagához kérdéseket fogalmaztak meg, majd a legjobb válaszokat be-

küldők között „Kisalföld-könyvekből” álló ajándékcsomagokat sorsoltak ki. Egy-

egy választ maximum 3–4 mondatban megfogalmazva levélben vagy e-mailben lehet 
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beküldeni. Véleményem szerint remek módszer a még nagyobb érdeklődés és figye-

lem felkeltésére. Összesen 574 résztvevőt regisztráltak a szervezők. A hallgatók 

közülük 461-en legalább öt előadást meghallgattak, ők kaptak oklevelet. Nem kis 

teljesítmény, hogy 249-en mind a kilenc alkalommal eljöttek a tudományos ismeret-

terjesztésre, amit az utolsó alkalommal zenei meglepetés egészített ki. A Varga T i-

bor Zeneművészeti Intézet Rézfúvós Quintettje egy fúgát és egy rondót adott elő. 

Emellett, aki mind a kilenc alkalommal megjelent az előadásokon, közülük laptopot 

sorsoltak ki egy szerencsés személy számára (Rimányi, 2010) . 

A második szemesztert csak 2011. február 9.-étől kezdődött el. Az előző félév-

hez hasonlóan szintén előzetes regisztrációhoz kötötték a részvételt, amit telefonon 

és e-mail formájában tehettek meg az érdeklődők. Az érdeklődés hatalmas volt már a 

szemeszter első előadására, közel nyolcszáz fő, amely az előző félévhez képest ké t-

száz fővel több. Mindez egy nap alatt! A szervezőknek változtatásokat kellett alkal-

mazni a nagy létszámi fejlődésre. A nyugdíjasegyetem előadásai kétszer hangzottak 

el az adott nap a nagy létszámú idősek számára. Az első előadás 14:00 -kor kezdő-

dött, majd másodszorra ugyanaz 16:00 órai kezdettel.
1
 Az eredeti kiírás szerint a 

győri filharmonikusok otthona, a Richter Terem adott volna otthont. Válaszolva a 

nagy létszám miatt felmerült helyhiányra, a Széchenyi Egyetem új aulájában kez-

dődtek meg az előadások (Fábián, 2010) A Széchenyi Egyetem felajánlott egy lapto-

pot, amit azok között sorsolnak ki a rendezvénysorozat végén, akik az összes elő-

adáson részt vettek és ezt a leckekönyvekbe gyűjtött pecsétekkel lehet igazolni. 

Emellett az egyetem két időst meghív kurzusára a fiatalok közé (Rimányi, 2011. 1)  

Az adott héten mikor elhangzott az előadás, a szombati napi Kisalföld megyei napi-

lap Szieszta nevű mellékletében megjelent az előadás tartalma. A cikk mellett meg-

találhatóak voltak a kapcsolódó tesztkérdések is. A múlt félévhez hasonlóan a helyes 

választ beküldők Kisalföld receptkönyveket nyerhettek (Rimányi, 2011. 2) A 

nyugdíjasegyetem kettő helyett öt résztvevője kapott lehetőséget arra, hogy az új 

tanév első szemeszterében a Széchenyi Egyetem szenior vendéghallgatójaként bő-

víthesse tudását. Az öt szenior diák 2011. szeptember ötödikén Szekeres Tamás  

rektortól vette át leckekönyvét és órarendjét. A vendégdiákok teljes jogú hallgatónak 

érezhetik magukat: előadásokat hallgathatnak, vizsgázhatnak, teljesíthetik a tanu l-

mányi követelményeket. Természetesen mindez lehetőség és nem kötelezően előírt 

program számukra (Glüch, 2011). 61 és 71 év közötti nyugdíjasok a jogász, az ifj ú-

ságsegítő és a nemzetközi igazgatás szakra jelentkeztek, majd a szemeszter végezté-

ig, 2011 decemberéig látogatták az órákat nappali tagozaton (Rimányi, 2011. 3)  

2011. október 11-én kezdődött el a harmadik félév Győrött. Ebben a szemeszter-

ben nem kétszer, mint a legutóbb, hanem csak egyszer hangzottak el az előadások. 

Ugyanis nem a Széchenyi Egyetem aulájában, hanem az Egyetemi Sportcsarnokban 

tartották a rendezvénysorozatot, ahol egyszerre ezer főnél többen is elférnek. Az 

előző félévekhez hasonlóan előzetes regisztráció volt szükséges a részvételhez, amit 

telefonon tehettek meg az érdeklődők. Az első előadáson mintegy ezer érdeklődő 

jelent meg, majd a további időpontokban is hasonlóan szép számban képviseltették 

magukat az idősek. A résztvevők ismét kaptak leckekönyvet, amelybe belekerülnek 

a jelenlétet igazoló pecsétek. Akik szorgalmasan jártak az előadásokra, azok közt az 

                                                           
1 Nagy siker a Nyugdíjasegyetem, 2011.01.25., http://www.kisalfold.hu/gyori_hirek/ 

nagy_siker_a_nyugdijasegyetem/2200405/, (2012. január 05.) 

http://www.kisalfold.hu/gyori_hirek/%20nagy_siker_a_nyugdijasegyetem/2200405/
http://www.kisalfold.hu/gyori_hirek/%20nagy_siker_a_nyugdijasegyetem/2200405/
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utolsó alkalommal értékes ajándékokat sorsoltak ki. Az elhangzott előadásokat rész-

letesen olvashatóak voltak a Kisalföld napilap szombati mellékletében, a Sziesztá-

ban. A cikk mellett megtalálhatóak voltak a kapcsolódó tesztkérdések is. A múlt 

félévhez hasonlóan a helyes választ beküldők Kisalföld-könyveket nyerhettek (Ri-

mányi, 2011. 4). A Nyugdíjasegyetem második szemeszterén végzettek közül két 

személyt sorsoltak ki a nappali tagozatra járás lehetőségét az előadás -sorozatot szer-

vező egyetemek. A szerencsés személyek egy féléven keresztül, a Nyugat-

magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Karán egészségfejlesztést és egészség-

pszichológiát tanulhatott (Rimányi, 2011. 5)  A Széchenyi István Egyetem felmérése 

alapján a harmadik szemeszterben a jelentkezettek 85 százaléka az összes előadáson 

részt vett, ami megközelítőleg ezer embert jelentett minden előadáson. 

A negyedik szemeszter elindulása előtt számos újítást vezettek be a szervezők. 

Az első újítás, az elektronikus regisztráció bevezetése volt. Az interneten kitölthető 

űrlap új lehetőségével az ezerkétszáz hallgató több  mint 70 százaléka élt. Az online 

jelentkezés által csökkentek az adatfelvétel hibalehetőségei és nem kellett órákat 

eltölteni telefonálással, míg sikeresen kapcsolták a szervező munkatársakat. Az ö sz-

szesített listát a jelentkezők le is ellenőrizhették a honlapon. Véleményem szerint 

már régóta szükségszerű honlap is létrejött a negyedik szemeszter elindulásával. A 

nye.sze.hu weblapon megtalálható a nyugdíjasegyetem bemutatása, az elmúlt félé-

vek tartalma és az állandó friss hírek egyaránt. Amit személyesen hiányolok, az egy 

kontaktszemély neve és elérhetősége, aki foglalkozik a rendezvénysorozattal, és 

bármikor lehet hozzá fordulni. Az egyetemi hallgatói önkormányzat példájára a 

nyugdíjas hallgatókból kisebb önkéntes csoportot hoztak létre, akik segítik a rendez-

vények lebonyolítását, közvetítik a résztvevők észrevételeit a szervezőknek.  Az 

előadások végeztével kérdéseket tehetnek fel az egyetemi oktatóknak egy internetes 

felületen és ugyanitt az elhangzott témákat egymással megvitathatják (Rimányi, 

2012. 1). A szemeszter végére elektronikus tananyagot szeretnének kidolgozni a 

szervezők az elhangzott előadásokból. A tananyag célja, hogy a régión kívül élők és 

az ágyhoz kötött nyugdíjasok számára is elérhető legyen a rendezvénysorozat tudo-

mányos igényű tájékoztatásai (Rimányi, 2012. 2). 

Sopron 

A győri sikertörténet után a Nyugat-magyarországi Egyetem négy soproni kara és a 

Kisalföld megyei napilap helyi szerkesztősége szervezésében 2011. március 29 -én 

Sopronban is elindult a nyugdíjasegyetem. Az előadások helyszíne a Nyugat-

magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Aulája. Az első nap zsúfolásig 

megtelt az Aula, vagyis közel 450 érdeklődő volt kíváncsi a rendezvényre (Csiha, 

2011). A hallgatók, ahogy a győri helyszínen is, leckekönyvet kaptak és előadáson-

ként gyűjtik a pecséteket, a cél egy veretes oklevél dr. Faragó Sándor, rektor úr ke-

zéből. Emellett az összes előadáson részt vettek legszerencsésebbje egy laptopot is 

nyert. Míg a megyei napilap, a társszervező Kisalföld a toborzáson, beszámolókon 

kívül kvízjátékokat közölt és receptkönyveket sorsolt ki. A Széchenyi István Egye-

tem teljesen magára vállalta a finanszírozási költségeket, amelybe az előadók jelké-

pes honoráriumától kezdve, a helyszín bérlésén át, a mentőszolgálat biztosításáig 

minden beletartozott. Az előadók azonban a Nyugat-magyarországi Egyetem oktatói 

közül kerültek ki (Gosztola, 2011). 

Dr. Merényi Máriától, a Soproni Nyugdíjasegyetem főszervezőjétől, és egyben a 

Nyugat-magyarországi Egyetem főtitkárától érdeklődtem azzal kapcsolatban, hogy 



Győr-Moson-Sopron megyei nyugdíjasegyetemek 

163 

ki és milyen kritériumok mentén választja ki a lehetséges előadásokat. A Soproni 

Nyugdíjasegyetem célja, hogy a résztvevők ismerjék meg a Sopronban működő 

karokat. Így a Nyugat-magyarországi Egyetem 10 működő karából eddig ötöt (Er-

dőmérnöki Kar, Faipari Mérnöki Kar, Benedek Elek Pedagógiai Kar, Közgazdaság-

tudományi Kar, Közgazdaságtudományi Kar) kértek fel, hogy a kar oktatóiból jelö l-

jenek meg olyan oktatókat, akik előadásokat tartanának a nyugdíjasegyetem idősei-

nek. Tehát a karoktól javaslatokat kapnak, az előadóknak a tervezett témáról rezü-

mét kell írniuk, amit értékelnek. Az értékelők között szerepel dr. Faragó Sándor 

rektor, dr. Merényi Mária, mint főszervező, és a további szervező munkatársak. A 

valószínűsíthetően nagyobb számú érdeklődőt vonzó előadásokat pedig beillesztik a 

programba. 

A harmadik szemesztert kezdő Győri Nyugdíjasegyetemmel azonos napon, 

2011. október 11-én kezdte meg a Soproni Nyugdíjasegyetem a második szemeszte-

rét. Majd a következőkben ugyanazokon az időpontokban, mint Győrben, de más 

témájú előadásokkal készültek az érdeklődő idősek számára.  A megrendezésre került 

előadások helyszíne változott az előző félévhez képest, ugyanis a Közgazdaságtu-

dományi Kar Aulája helyett a Gyermek és Ifjúsági Központ Rendezvényházban 

került sor az előadásokra. Az érdeklődés szintén nagy volt az új szemeszterre, hiszen 

az első előadás négyszáznegyven regisztrált érdeklődővel kezdődött el.  

2012. február 21-én kezdődött a Soproni Nyugdíjasegyetem tavaszi, harmadik 

szemesztere. A Nyugat-magyarországi Egyetem és a Kisalföld napilap közös szerve-

zésű rendezvénysorozat hallgatói a szemeszter során öt előadáson vehettek részt. A 

helyszínt változatlanul a volt Gyermek- és Ifjúsági Ház biztosította a rendezvény 

számára. A regisztráció továbbra is telefonos jelentkezés formájában zajlott. Több 

mint 400 jelentkező vett részt az előadásokon.  A programsorozat utolsó előadásán 

meglepetésműsor várta a hallgatóságot. Illetve azok között, akik mindegyik előadá-

son jelen voltak, ajándékokat sorsolnak ki, az előző szemeszterekhez hasonlóan. Aki 

valamennyi előadáson részt vett, azok között 10ezer forintos ajándékkosarat, a Nyu-

gat étterembe négyszemélyes vacsorameghívást, olasz kávéfőzőt és kétszemélyes 

színházbérletet sorsoltak ki. A kvíz kérdések helyes megfejtői közül továbbra is 

Kisalföld által kiadott könyveket sorsoltak ki.
2
 

Mosonmagyaróvár 

Mosonmagyaróvár városa és a Nyugat-Magyarországi Egyetem által szervezett, dr. 

Faragó Sándor rektor úr kezdeményezésével, és a Kisalföld napilap által támogatott 

nyugdíjasegyetem megalakulásával immár három helyszínen járhatnak előadásokra 

az érdeklődő idősek. Az első előadásra 2011.november 17-én került sor, majd ha-

vonta egy-egy alkalommal folytatódik egészen 2012. május 17.-éig. Hasonlóan a 

Győri és a Soproni Nyugdíjasegyetemhez a résztvevők leckekönyvet kapnak és 

ajándékokban részesülhetnek. Az előadások helyszíne a Biotechnológiai Oktató és 

Bemutató Központjának auditoriuma. Az érdeklődést mutatja, hogy az első előadás 

alkalmából zsúfolásig megtelt a több mint háromszáz regisztrált részvevővel (Mé-

hes, 2011). 

                                                           
2 Látogatóban a politikai piacon. In: Kisalföld, 2012. március 07. LXVII./57.szám  
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Csorna 

A helyszínen létrejövő Nyugdíjas Akadémia a Csornai Többcélú Kistérségi Társulás 

felnőttképzési központjának köszönhetően jött létre 2011 novemberében. Az első 

előadásra 2011. november 18-án került sor. Az előzetes regisztráció szükségessége 

mellett, a résztvevők leckekönyvet és a legalább négy előadáson résztvevők okleve-

let is kapnak. Az előadás-sorozatnak a Városi Művelődési Központ biztosította a 

helyszínt. A résztvevők nagy várakozással tekintettek a rendezvény-sorozat elé, 

hiszen sokan közülük már a Győri és Soproni Nyugdíjasegyetemen is részt vettek az 

előadásokon. A kezdeti reményeket igazolta, hogy az első előadáson százötven ér-

deklődő jelent meg Csornáról és a környékbeli településekről (Cs. Kovács, 2011. 1 ). 

A Nyugdíjas Akadémia ünnepélyes évzárására 2012. január 26-án került sor. A ren-

dezvényen köszöntőt mondott Dr. Turi György, a Csornai Többcélú Kistérségi Tá r-

sulás elnöke, Csorna Város polgármestere, Gyopáros Alpár országgyűlési képviselő, 

a rendezvény védnöke, valamint Vida István, a sorozat médiapartnere, a Kisalföld 

napilap rábaközi szerkesztőségének vezetője. A műsorban fellépett Gecsényi András 

versmondó és a Kerényi György Művészeti Iskola Rubato Band kamarazenekara. A 

négy alkalommal megjelent időseknek pedig átadták a megérdemelt oklevelüket. 

Százharmincöt ilyen hallgató volt, a Kisalföld napilap emellett jutalomkönyveket  

sorsolt ki a legaktívabbak között. A rendezvény-sorozat várhatóan 2012 őszétől 

folytatódik új témákkal és új előadókkal (Cs. Kovács, 2012).  

Kapuvár 

Kapuvári Szabadegyetem névvel 2012. január 25-én kezdődött el a megye területén 

immár ötödik helyszínén az idősek számára megrendezett előadás-sorozat. A prog-

ram kezdeményezője ezen a helyszínen is, hasonlóan a soproni, a móvári helyszín-

hez, dr. Faragó Sándor rektor úr volt. Az előadásokra a város lakosain kívül a kistér-

ség más településeiről is várták a résztvevőket. A részvételt ezen a helyszínen is 

előzetes regisztrációhoz kötötték, a jelentkezők számának előzetes ismerete miatt. 

Az érdeklődők száma elérte a kétszáz főt. Az előadások helyszíne a kapuvári város-

háza díszterme lett volna eredetileg, de a nagy érdeklődésre való tekintetre már az 

első előadás időpontja előtt megváltoztatták. Így a Petőfi Sándor mozi adott hely-

színt a rendezvény-sorozatnak. A negyedik előadást a résztvevők már a Rábaközi 

Művelődési Központban hallgathatták meg. A programsorozat 2012. április 28-án 

zárult. Az összes elhangzott előadáson való részvételt leckekönyvvel igazolók közül 

2 személyes wellness hétvégét sorsoltak a győri Hotel Famulus szállodában a Nyu-

gat-magyarországi Egyetem felajánlásával (Turbók, 2012). 

Összefoglalás 

A megyében országosan egyedülállóan, öt városban zajlanak előadások az idősek 

részére. Az 1.-es számú ábrán szemléltetem a rendezvények helyszíneit, melyek 

Győr, Sopron, Mosonmagyaróvár, Csorna és Kapuvár. Bizton állítom, hogy Magya-

rország történetében egyedülálló és még sok éven keresztül is példaértékűnek fog 

számítani ez a nagyszerű kezdeményezés. 
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1. ábra: Nyugdíjasegyetemek Győr-Moson-Sopron megyében 

A könnyebb átláthatóság érdekében és összegzésképp készítettem egy diagra-

mot, ami megmutatja, hogy a megyében működő nyugdíjasegyetemek előadásai 

mely témákat öleltek fel. Az öt helyszínen, két és fél év alatt összesen 60 előadás 

hangzott el! 

 

2. ábra: Az elhangzott előadások száma tudományterületenkénti felosztásban 

Leggyakrabban a természettudományos előadások hangzottak el, főként a bioló-

gia változatos témaköréből. Legnagyobb számban még történelmi témákat hal lgat-

hattak a résztvevők. Számos egyedi, de csak egyszeri témát is találhatunk. Ilyen volt 

például a rendvédelem, a műgyűjtés, az építészet, a mezőgazdaság. A sokszínű pa-

lettát gazdagítja a gerontológia, a turisztika, a névtan, a közgazdaságtan, a jogtudo-
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mány, a földrajz és a fizika területéhez kapcsolódó előadások. Gyakrabban hangzo t-

tak el a társadalomtudomány és a pszichológia tudományához tartozó előadások. Az 

időseket leggyakrabban érdeklő számítástechnika és internet témaköréből is hallga t-

tak öt alkalommal a résztvevők, és a művészetekről. 

Véleményem szerint a Széchenyi István Egyetem és a Nyugat-Magyarországi 

Egyetem is olyan változatos témákat tud biztosítani, nagy szaktudású oktatógárdá-

val, amelyek még hosszú ideig fenn tudják tartani az idősek érdeklődését. Dr. Meré-

nyi Mária, főtitkár elmondása szerint tervezik a következő szemeszterre vonatkozó-

an további Nyugat-magyarországi Egyetemi Karok és ez által lehetséges előadók 

bevonását a programba, ami további frissítését eredményezheti a témaköröknek.  

Elsőként Szombathely városát tervezik bevonni a rendezvény-sorozatba. 

 

 

 


