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Javaslat 

Bessenyei György-díjra 

 

A jelölt neve: GÁBOR KLÁRA 

Lakcíme: 2900 Komárom Csillag ltp.18 1/1. 

Születési ideje: Oroszlány 1959.06.19. 

Anyja neve: Magócs Klára 

Nyugdíjas,  utolsó munkahelye:  Mocsai Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár  

Beosztása: igazgató 

 

Gábor Klára Oroszlányban született, majd középiskolás éveit Veszprémben töltötte. Ekkor 

még vegyésznek készült, de hamar ráébredt, hogy a humán tárgyak és a népművészet világa 

jobban érdeklik, mint az atomok és molekulák rendszere.  

Még általános iskolában kezdett néptáncot tanulni Oroszlányban Virág Miklósné 

tanítványaként, majd amint nagykorúvá vált megszerezte a néptáncoktató képesítést.  

Így a 70-es évek végén a Veszprém megyei művelődési központ népművelő gyakornoka lett, 

majd később Komáromba került, ahol a város táncegyüttesének vezetése is a feladata volt 

közel két éven át. 

1981-ben Pécsre költözött ahol szép kihívások várták. A néprajzi múzeumban először 

gyűjteménykezelőként, majd múzeumi népművelőként dolgozott, tanfolyamokat, rendhagyó 

órákat és játszóházakat szervezett. Emellett a Pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem 

főiskolai karán magyar-népművelés szakot is elvégezte. 

1986-ban Tatabányára került A Közművelődés Házában dolgozott mint népművelő, folklór 

szakelőadó. 

  

1987-ben indult a Komáromi Zeneiskolában a néptánc-tagozat, az ő vezetésével. Több éves 

munka eredményeként a 90-es évek elejére 120 fős néptáncegyüttesként működött az 1986-

ban megalapított Garabonciás Táncegyüttes. 1990-től ismét Komáromban él családjával. 

1991-ben a néptáncos tevékenységéért megkapta a Népművészet Ifjú Mestere címet.  

Életének jelentős lépcsőfoka volt, mikor ugyanebben az évben megpályázta a komáromi 

Csokonai Művelődési Központ igazgatói állását, amelyet 15 éven át töltött be.  

 

A város életében meghatározó és kiemelkedő jelentőséggel bíró rendezvények, programok és 

projektek kötődnek a nevéhez. Az ő kezdeményezésére valósult meg többek között a „Híres 

Komárom...” történelmi színjáték nyolc éven át, és az „András-napi vigasságok”, amelyet 

azóta is minden évben megrendeznek. Részese volt olyan rendezvénysorozatok indításának 

mint a Komáromi Téltemető, és a Komáromi Napok, de aktív szervezője volt 2000-ben és 

2001-ben a Millenniumi Sokadalom eseményeinek is, amelyért bronz, majd arany emlékérmet 

kapott.  

 

Intézményvezetői munkája mellett a civil szférában is aktívan tevékenykedett, számos 

szakmai és egyéb civil szervezettel dolgozott a közös célért, a magyar kultúráért, a 

közművelődési szakma elismeréséért. Több cikluson át vezetőségi tagja illetve elnöke volt a 

Komárom-Esztergom Megyei Szabadművelődési Társaságnak. Intézményével bekapcsolódott 
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a Kulturális Központok Országos Szövetségének munkájába is, ahol négy évig elnökségi tag 

volt és a mai napig tiszteletbeli tag.  

 

Több ízben segítette a Nemzeti Művelődési Intézet és jogelődjei munkáját, a regionális irodák 

kialakításakor majd a megyei rendszer újra indításakor. Az ő kezdeményezésére alakult meg 

az ország első Közkincs Kerekasztala a Komáromi kistérségben, még jóval az országos 

program kiírása előtt. Közben rengeteg továbbképzésen vett részt, így többek között 

közművelődési szakértőként és auditorként is kivette részét a közművelődési minőségfejlesztő 

munkából.  

 

Természetesen a néptánc is megmaradt az életében, hiszen az ő vezetésével működik a 

komáromi Garabonciás Táncegyüttes, amelynek művészeti vezetését néhány éve átadta 

egykori tanítványának Pőcze Lászlónak. Az együttes tevékenységét 1994-ben Komárom 

városa PRO-URBE díjjal ismert el, Gábor Klára pedig 2010-ben Miniszteri Elismerő 

Oklevelet vehetett át a táncegyüttes vezetéséért.  

 

15 év igazgatói munka után a változás szele őt is elérte, így 2008-2013 között a Komárom-

Bábolna Kistérségi Társulás közművelődési és múzeumi referenseként segítette a kollégák 

munkáját. Jóval megelőzve a napjainkban zajló szakmai kihívást, már ebben az időszakban - 

egy magyar-szlovák határ menti projekt keretében - az ő vezetésével és kezdeményezésére 

elkészült a mai Komáromi járás kilenc településének és szlovákiai testvértelepüléseiknek 

értéktára.  
 

2013-ban a Mocsai Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója lett, innen ment 

nyugdíjba, de jelenleg is aktív és elkötelezett szakembere a magyar kultúrának, a 

közművelődésnek, a néphagyományoknak és a néptáncnak.  

 

Ő volt az ötletgazdája és elindítója 2007-ben a Kultúrházak éjjel-nappal országos 

programsorozatnak is, amely napjainkra a közművelődési szervezetek és intézmények 

legnagyobb népszerűsítő eseményévé vált. Az akciót a Magyar Népművelők Egyesületének 

elnökségi tagjaként a mai napig koordinálja és szívügyének tekinti.  

 

Az Magyar Népművelők Egyesülete elnökségi tagjaként továbbra is sokat tesz és dolgozik a 

szakmáért, a kollégákért.  

 

 

Budapest, 2019. április 25. 
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                                                                                                                elnök  


