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– Jó napot kívánok, Mátyus Aliz vagyok a Ma-
gyar Művelődési Intézetből. 

– Varga Gézáné, tessék parancsolni.

– A Magyar Művelődési Intézet igazgatónőjé-
nek, Závogyán Magdolnának a javaslatára, és egyben 
az én elképzelésem szerint, egy beszélgetést szeretnék 
önnel készíteni telefonon, hogy még a szeptemberi, 
megújult első számunkba belekerüljön. Nem fogjuk 
így látni egymást – de az olvasóknak képeket muta-
tunk a díjátadásról –, és nem fogom látni a helyszínt 
– de folyóiratunkban láthatóvá tesszük a Beke Pál 
– Makovecz Imre – Ekler Dezső művelődési ház épü-
let-megújító programjának egy nyereségét, a győrvári 
Faluházat, amelynél Ekler Dezső működött közre 
Makovecz Imre építésztársaként. Mindarról szeret-
ném kérdezni, amiért a Beke Pál-díjat kapta. A Győr-
vári Faluház és a Baráti Kör történetéről. 

– Kilencvenhárom őszén Pósfay Péter, Beke Pali 
és Pintyőke István polgármester úr az egervári Csali 
csárdában leültek, mert állt a Faluház, de csak a disz-
kó ment, más közösségi célú tevékenység nem folyt 
az épületben. Ennek következményeként fokozott 
volt az amortizáció, egyértelművé vált, hogy vala-
mit tenni kell. Pali felvázolta a civilekkel kapcsolatos 
legfőbb gondolatait, és úgy döntöttek, hogy meg kell 
mozgatni a falu humán tartalékát, az értelmiséget és 
mindenkit, aki tenni akart Győrvárért. Úgy gondol-
ták – ezen a beszélgetésen én nem voltam még ott 
–, hogy a közösségben nagyobb erő van, mint ha va-
lahonnan idejön egy népművelő vagy akárki, akit a 
település vagy befogad – mert az is lehetett volna, 
hogy sikerül – vagy nem. Úgy gondolták, meg kelle-
ne próbálni helyiekkel belakni a Faluházat. 

Elkezdődtek ősztől a beszélgetések, Pósfay Péter 
akkor népművelőket képezett, volt egy csoportja az 
MMIK-ban, őket is megmozgatta. Estéken át tanács-
koztunk, egyszer Péter csoportjával, a népművelők-
kel is találkoztunk. Később Pétert megkértük, hogy 
segítsen a közösségszervezésben, ő elfogadta a felké-
rést, jött, és megmozdult a falu. Pestről Ilikáék is itt 
jártak. Azzal, hogy ezt az új épületet jó lenne, ha mi 
vennénk birtokba, mi laknánk be, és mi működtet-
nénk, sikerült fölrázni az embereket. Akkorra már a 
diszkó miatt nemcsak a Faluház, hanem a vasútállo-
más és az emlékpark környékét is megrongálták, tele 
volt a falu autóval, szeméttel. A Faluházat nem ezért 
építettük, változás kellett, egyértelművé vált, hogy 
innentől csak a közösségfejlesztés hagyományos esz-
közeivel folytatódhatott a dolog. Hozz még egy em-
bert, hozd el a barátodat, hozd el a kollégádat, és a 
kilencvenhárom őszétől elindult mozgolódás követ-
kezményeként kilencvennégy január huszonegyedi-
kén megalakult a Faluház Baráti Köre. Megvannak a 
jegyzőkönyvek, azoknak a nevei, akik akkor fölvállal-
ták ezt a munkát. A faluban felpezsdült a közösségi 
élet. 

Kezdtük azzal, hogy maradhat a diszkó szom-
batonként, de szabályok közé kell szorítani. Neki áll-
tunk a Faluházat kitakarítani, újrarendezni, áthoztuk 
a régi, omladozó könyvtárból a könyvtárat, meszel-
tünk, csiszoltunk, ablakot pucoltunk, tehát először 
visszaállítottuk a normális képét. Folytattuk a kö-
zösségi foglalkozásokat, fölgyorsultak az események, 
kiscsoportok alakultak, női, férfi focicsapatok meg-
alakultak, az újságírás előkészítéséhez hozzáfogtunk, 
kiválogattuk, ki mire lenne alkalmas. Közben szó 
szerint elindultunk a faluban, hogy a település lakói 
jöjjenek be a megújult tevékenységű Faluházba, néz-
zenek körül, tekintsék meg csoportjainkat, és ha úgy 
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érzik, részt tudnának vállalni valamelyik munkájából, 
csatlakozzanak. Páran felosztottuk magunk közt a 
falut, bementünk házakhoz, hirtelen kétszáztizenkét 
tagja lett az egyesületnek.

Volt, hogy csak a fiatal, volt, hogy az egész csa-
lád, mindenki tenni szeretett volna. Kívül-belül meg-
újítottuk a Faluházat, kitakarítottuk a környezetét. 
Egy évvel később, mint a megnyitása volt, kilencven-
három május tizenötödikén tartottuk az első falu-
napot, akkor avattuk a házat, rá egy évre megjelent 
az első újságunk, folyamatosan működött nyolc-tíz 
csoportunk, (kézműves, asszonytorna, aerobik, nép-
tánc stb.), folytak a próbák, kész műsorokkal rendel-
keztünk, nagy falunapot tartottunk, disznót vágtunk, 
miegyéb, ami ebbe belefér. A környező falvakból is 
hívtunk vendégeket, akik velünk együtt örültek, il-
letve az ő amatőr csoportjaik is felléphettek. Egy na-
gyon jól sikerült népünnepély és utcabál kerekedett. 
A falu fellélegzett, felszabadult, lelkileg meg öröm-
ünnepet ült. Ennek az emléke végigkísért bennünket, 
sokáig ebből táplálkoztunk, ebből a közösségi együtt-
lélegzetvételből. Ezt folytatta a többi tizenkilenc év. 
Nem mindig diadalmenetben, voltak mélypontok, 
de mindig tovább tudtunk lépni. Rájöttünk, hogy sok 
lábon kell állni, több mindent kell csinálni. Fölvállalt 
ez a kis csapat, ez a kis közösség sok mindent. Menet 
közben tanultunk meg az ügyintézéstől kezdve min-
dent, velem együtt. Kilencvennégy január huszon-
egyedikén engem választottak meg elnöknek. Épp 
hiányérzetem volt, mert akkor mentem nyugdíjba, 
hiányzott a csengőszó... Pedagógus voltam, hiányoz-
tak a gyerekek, a szülők, mindenki. Itt újraéledtem. 
Nem tudtam, hogy ilyesmi szunnyadozik bennem. 
Annak ellenére, hogy az iskolában is foglalkoztam 
ilyesmivel a szabadidőmben. Tanító voltam. Azt 
szokták mondani, hogy egy lámpás. De én ezt most 
idézőjelbe teszem: éjjel-nappal nyüzsögtünk. Volt, 
amikor hajnalok hajnalán éppen padlószőnyeget ra-
gasztgattunk, terítgettünk, mindenki, amihez értett, 
abban segített. Egy kicsit átalakítottuk a házat, izgul-
tunk, hogy Makovecz úr háborogna, de megbékélt 
a lelke vele, mert azt mondta, amit csináltunk, ő se 
csinálta volna meg különbül. Annyira az ízlése sze-
rint való lett a térelválasztó, miegymás, amit kigon-
doltunk, megcsináltunk. 

– A Makovecz Faluház hogyan épült?

– Elhúzódott egy kicsit. Kilencvenháromban 
adtuk át, olyan öt-hat év eltelt a kezdéstől. Akkor 
még én is tanítottam, már akkor besegítettem az 
építésnél. Tudni kell, hogy az egész falu mozdult. A 
fákat itt az erdőben vágták ki. Kisgyerekes csopor-
toknak szoktam mondani, hogy a Ludas Matyihoz 
hasonlóan válogatták a megfelelő fákat itt a környék 
erdeiben. A lakosság tisztította, pácolta (érdekes 
technikával épült, ennek is megvan a külön törté-
nete). Külön említésre méltó, hogy milyen sokan 
dolgoztak itt társadalmi munkában (most önkéntes 

munkát mondunk). Dolgoztak látástól vakulásig, 
összefogással, és a produktumot magukénak érezték-
érzik a mai napig. Az építkezés fázisairól készültek 
fotók, fölnagyíttattam belőle, csináltam kiállítást, ki-
raktuk évforduló alkalmából, rácsodálkoztak önma-
gukra az emberek. 

Ezt én úgy hívom magunk között, meg Beke Pali 
is azt mondaná rá, hogy közösségi művelődés. Van, 
aki köré kialakul egy ilyen. És civil módon, fizetés 
nélkül. Maga az egyesület, a vezetőség, tagsága, mi 
csináltunk meg mindent. Az önkormányzat támo-
gatta, amennyire tudta, kevés kis pénzzel, mikor, 
hogyan, mennyivel. Erről később szerződés készült, 
mert átvállaltuk a közművelődést, mint kötelező fel-
adatot az önkormányzattól, ami akkor újnak számí-
tott. Az is újnak számított, hogy itt olyan képzéseket 
indítottunk el, amit most kistérséginek mondanánk, 
sőt, a szomszédos Zala megyei falvakból a vezetők is 
idejártak. A népfőiskolánál pályáztunk, akkor kétszer 
egymás után is nyertünk, a képzésbe bevontuk a kör-
nyező településeket is. Először azt gondoltam, hogy a 
mi képviselő-testületünknek kellene egy képzés, föl-
rázni őket, hogy ne csak a jogaikat ismerjék, hanem 
a kötelességeiket, a tárgyalási technikát, ügyintézést, 
ilyesmit tanuljanak meg. Olyan neves előadókat hív-
tam, hogy hamar híre ment, és a környező települé-
sekből előbb érdeklődtek, hogy jöhetnek-e más tele-
pülési testületek is, majd csatlakoztak a képzésekhez. 
Bizony itt tizenhárom községből voltak képviselő-
testületek, úgyhogy akár hetvenen-nyolcvanan vol-
tunk egy-egy alkalommal. Pósfay Péter csinált ebből 
egy nagyon jó képzést. Nekem megvan az anyaga. A 
képzés elvégzése után diplomát adtunk. A következő 
évben közkívánatra kimondottan a polgármesterek-
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nek helyben csináltunk egy oktatási tréninget, plusz 
egyet Zalakaroson magunknak, a Faluház Baráti Kör 
vezetőségének, a képviselő-testületnek, a kisebbség 
képviseletének és a pedagógusoknak (ebben volt 
átfedés, mert volt aki vezetőségi tag is volt, egyben 
iskolaigazgató vagy óvodavezető, képviselő, egyhá-
zi vezető). Akkor még nem volt ennyi mobiltelefon, 
mondtam, jó lenne egy kicsit elmenni innen, ebből 
a környezetből, egymásra hangolódni. Önismereti, 
társismereti tréninget tartottunk, hogy együtt tud-
junk működni. Ennek jó lenne az ismétlése. Pályáz-
tunk is rá, de sajnos nem nyertünk. Pedig bíztunk 
benne, hogy összefogjuk azokat, akiknek kötelesség-
ből vagy választott tisztségükből adódóan illik tenni 
a faluért, valamint azokat is, akik önszántukból akar-
nak társulni ehhez a csapathoz, képesek tenni a falu-
ért, mozgathatók. 

Ilyeneket csináltunk. Amikor teleház nyitására 
volt lehetőség, azonnal éltünk vele, hogy az infor-
matika eszközei is elérhetők legyenek, kinyíljon a vi-
lág a falu előtt. Sajnos mindig a pénzünk volt kevés. 
Sokszor úgy feküdtem le, hogy nem tudtam, hogyan 
tovább, de még eddig mindig valami csoda történt, 
mert mindig volt tovább. Ezek a mélypontok újabb 
lökést adtak. Mindig mindent megpróbáltunk meg-
ragadni, hogy a színvonalból ne kelljen alább adni. 
Az informatikával is úgy jártunk, hogy sikerült több 
gépet beszerezni, amit most már föl kéne újítani, el-
használódott a tizenkilenc, lassan húsz év alatt. Az 
új lehetőséget kihasználva az elmúlt másfél évtized 
alatt több alkalommal tartottunk számítástechnikai 
képzéseket helyi lakosoknak több szinten, vizsgákkal 
és ezek sikerességét igazoló dokumentumokkal (fia-
taloknak, időseknek, kismamáknak).

Amikor az emberekre rátelepedett ez a munka-
nélküliségtől való félelem és a valós munkanélküli-
ség, akkor feléjük nyitottunk egy másik pályázattal. 
Nálunk roma kisebbség van, sok a hátrányos hely-
zetű, az is egy külön feladat. Mire észbe kaptunk, 
azt vettük észre, hogy annyi feladattal foglalkozunk, 
hogy ásítozni, unatkozni nem érünk rá. És, hogy 
mindenkinek az erejére szükség van – továbbra is. 

Most azt érzem, hogy a lendület egy kicsit 
alábbhagyott, itt mindenki egy kicsit befelé fordult. 
Mi húsz évvel ezelőtt indítottunk, és ez tartott ta-
valyelőttig. Tavaly meg az idén, mintha fogyna az 
erő. Hajtani kell az embereknek, a munkahely a meg-
határozó. Sokszor levegőt venni alig van idejük, va-
laki tényleg így él, valaki így tesz. Nagy különbségek 
vannak családok, emberek között. Egy részük nagyon 
elkényelmesedett.

Tudom, hogy van olyan kis falu, amelyik most 
kezd éledezni és most éli át a közösség erejének fan-
tasztikus élményét. Én bízom benne, hogy nálunk ez 
a mostani csak egy átmeneti állapot. Én már leszál-
lóágban vagyok, de az utánpótlás itt van mellettem, 
körülöttem. Megnyertünk egy pályázatot, kezdőd-
nek a ház felújításával kapcsolatos szükséges javítá-
sok. Ez a munka elhúzódott, az őszi rendezvényeken 

pótoljuk majd a nyári pangást. A vizes blokknál van 
egy törés, ami miatt falat is kell bontani, és akkor 
megújul a vizes blokk. A fűtést korszerűsítjük, hogy 
spórolni tudjunk, készül egy kiállítótér – erre Leader 
pályázatot nyertünk. Megújulunk, és akkor reméljük, 
megy minden újra. 

Azt még elmondom, a kollégám fiatalember, itt 
ül mellettem, húsz év alatt mi úgy voltunk önfönn-
tartók, hogy én önkéntesként voltam és vagyok itt, 
a munkanélküliekkel való foglalkozásért felvehetek 
havi 43-46 ezer forintot (a munkaügyi központ pá-
lyázata kapcsán), ez az összes, én más pénzt föl nem 
vettem, nem is veszek fel. De a kollégámat és a ta-
karítónőt, akit alkalmazok, aktuális pályázati forrás-
ból és az egyesület saját bevételeiből fizetem. Nincs 
egy folyamatos forrásom, amit föl tudnék használni. 
Azt is szoktam mondani, hogy ez a ház, és amit mi 
itt csinálunk, egyfajta tanoda is volt. Aki értelmisé-
git, fiatalembert, kezdőt vagy egyetemistát-főiskolást 
– a kollégám is tanító – alkalmaztunk, azt így sike-
rült fizetni (pl. munkaügyi támogatás). Mivel annyi 
félét csináltunk, mindenbe belekóstolhatott. Amikor 
a munkabérhez és járulékaihoz szükséges forrás el-
apadt, akkor, mint a régi mesterlegényeknek – segé-
deknek, ha lejár az ideje, akkor továbbállt, de a tar-
solyában ott volt a sok tapasztalat. Most a stabilitás 
hiányzik, úgy gondolom, hogy ez a munka megért 
arra, hogy legalább egy embert lehessen fizetni, és 
azt biztosan, folyamatosan. Ebben az irányban az ön-
kormányzatnál is tettünk javaslatot, hogy történjen 
valami. Pár hónapja az önkormányzat kisegítette az 
egyesületet, mert nem lett volna forrásunk a bérre, 
és nem szerettük volna a fiatal kollégát elveszíteni. 
Megnyert pályázataink is lógnak a levegőben. Még 
az 1%-ról sem tudjuk, mennyi lesz. Hiányzik a sta-
bilitás, a biztonság. Féltem őt, féltem, amit összehoz-
tunk. Kár lenne kiborítani a fürdővízzel a gyereket is 
– szokták mondani. 

– Én nagyon bízom benne, hogy intézetünk új 
igazgatója olyan évet fog indítani jövőre, hogy éppen 
az ilyen helyekre legyenek források.

– Az nagyon fontos lenne. Az lenne a legna-
gyobb segítség. Akkor, amikor minden forintot fog-
gal-körömmel szedünk össze, azt mind a tartalmi 
munkára lehetne fordítani. Egy fiatal nem lehet ön-
kéntes, mint én, mert neki valamiből élni és a jövő-
jét építeni kell. Előtte áll az élet, gyereket nemzeni, 
nevelni, példát mutatni. Itt minőségi munkát vár el 
az ember, hogy tovább éljen a közösségi szellem, az 
egymásra figyelés, egymásból építkezés. Fontosnak 
tartanám, hogy ne azzal kelljen küszködni, hogy har-
madikára lesz-e annyi pénz a számlánkon, hogy tud-
jak fizetést adni, meg még a járulékokat is be tudjam 
fizetni. Aki itt dolgozik, az az erejét a feladatára tudja 
fordítani. Az egyesületnek még most is hetvennyolc-
nyolcvan tagja van, akik önként akkor segítenek, 
amikor szükség van rájuk, legyen reggel vagy este, 
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hétköz- vagy ünnepnap. Reggel hétre jön a takarító-
nő, a kollégám és én jövünk fél kilencre, és felváltva 
addig vagyunk, ameddig munka van. Mi civileknek 
számítunk, közösségi színtérnek, de az intézmény-
nek járó kedvezményeket nem tudjuk igénybe venni, 
a forrásokat csak pályázati úton tudjuk megteremte-
ni, holott közfeladatot látunk el. Az önkormányzat 
valamennyit ad. Az idén úgy oldottuk meg, hogy a 
fűtést, a vizet és villanyt fizeti, minden mást mi te-
remtünk meg, pályázattal és saját bevételi források-
kal. A működésünk átlag tízmillió forint fölött van, 
abból két és félmilliót szoktunk az önkormányzattól 
kapni. Saját ill. pályázati forrásainkból biztosítottuk a 
fedezetét annak, aki nálunk dolgozott, legyen az ta-
karítónő vagy asszisztens, művelődésszervező, illet-
ve a nagyobb rendezvényeknek és a működésnek is 
mindig mi teremtettük meg az anyagi feltételeit. De 
voltak olyan nagy pályázataink is, hogy parkot épí-
tettünk, könyvet vagy folyóiratot adtunk ki, de a kis 
és nagyrendezvényekhez is képeslap, videó vagy cd 
készült. Már a X. Kuruc fesztiválnál tartunk, jelenleg 
ennek az előkészületei, munkálatai zajlanak, beleért-
ve a forráskeresést is. Az éves árbevételünket és ezzel 
párhuzamosan programjaink számát nézve azt lehet 
látni, hogy lefele csúsztunk. 

Az elmúlt 1-2 évben energiánk zömét az admi-
nisztrációs és forráskereső munkák emésztik fel a 
közművelődési szakmai tevékenység helyett. Ezek az 
évek most nehezek voltak.

Most már nekem is szükségem van a pihenésre. 
A tapasztalatomat nem veszem ki innen, de ide már 
friss erő kell, fiatalok kellenek, fus-
sanak és csinálják. Az ember meg, 
ahogy tud, segíti őket.

– Nagyon köszönöm, hogy be-
széltünk. 

– Ha tudok bármiben segíteni, 
szívesen teszem. Beke Palit nagy-
ra értékeltem, becsültem. Nagyon 
sokszor találkoztunk. Ő hozta a 
francia mintát, a franciák is sok-
szor megfordultak itt, én két fiatalt 
elküldtem ki oda is tapasztalatcse-
rére, mikor erre volt mód. Magyar-
országon belül is, amerre tudtunk, 
mentünk tapasztalatot és tudást 
szerezni és átadni. Győrváron min-
denkit fogadtunk, aki érdeklődés-
sel tekintett tevékenységünkre. 
Kunbábonyba is vittem innen egy 
csoportot és hozzánk is nagyon 
sokan jöttek és jönnek mind a mai 
napig. A több lábon állásba, amit 
elkezdtem mondani, a turizmus is 
beletartozott. Gyerekek, felnőttek, 
az országból nagyon sokan megfor-
dultak itt. Mi tartottuk az első civil 
megyenapot. A kistérségi mozga-
lomnak a bölcsője itt volt. A Zalai 

kistérség, a Hegyháti, huszonhárom település úgy 
fogja föl, hogy itt ringott a bölcsőjük nálunk. Ez a 
kapcsolat tovább él, élteti a Közkincs program és az 
ehhez hasonló közösségi kezdeményezések. 

– A honlapot meg tudja nézni, akinek az érdek-
lődését ez a beszélgetés felkeltette. Megköszönöm a 
beszélgetést. 

– Az országban most már több ilyen hely is van, 
mint mi, de akkor fehér hollónak számítottunk. Vi-
szonthallásra. 

2012. február 24-én Beke Pál-díjban részesült 
Varga Gézáné, a győrvári Faluház Baráti Kör elnö-
ke. A kitüntetést Budapesten, a Méltóság Házában 
vette át. A 2009-ben elhunyt neves népművelő, 
Beke Pál tiszteletére alapított emlékdíjat  több ha-
zai művészeti és közművelődési szervezet ajánlásai 
alapján évente két személynek ítélik oda. Varga Gé-
záné a Civil Közösségi Házak Magyarországi Egye-
sületének javaslata alapján került a jelöltek közé. 
1993-ban alapító tagja volt – és napjainkig aktív 
szervezője – Vas megye első, közművelődési intéz-
ményt működtető egyesületének.

Vezetése alatt a győrvári Faluház neve fo-
galommá vált. Közösségért végzett  tevékenysége 
mindnyájunk előtt példaként áll.

Hálózat


