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Zá v d g y á n  M a g d d l n a

Ba l ip a p  Fe r e n c  (194B -2D 1  3)

Életének 65. évében hosszantartó 
betegség után, július 10-én elhunyt dr. 
Balipap Ferenc népművelő, közösség- 
fejlesztő, szociálpolitikus. Utolsó útjára
-  végakarata szerint -  szülőfalujában, 
Gyulajon kísérték.

Tisztelt Gyászoló Család, Bará
tok, Tisztelők!

A Nemzeti Művelődési Intézet - ak
kori nevén Magyar Művelődési Intézet
-  nyugalmazott igazgatóhelyettesétől, 
Balipap Ferenc kollégánktól búcsúzunk 
fájó szívvel.

Az ő elvesztése azonban nem csu
pán az országos módszertani intéz
mény korábbi és jelenlegi munkatársai 
számára fájdalmas. Személyében az 
egész magyar közművelődés, közösségi 
művelődés és közösségfejlesztés gyá
szolja legjobb szakembereinek, megha
tározó alakjainak egyikét.

Hiszen az Intézethez kerülését 
megelőzően az ország különböző ré
szein dolgozott sikeresen, elhivatottan, 
például Tamásiban, Hajdúszoboszlón, 
majd 1977-től 1991-ig a Dombóvári 
Művelődési Központ és Könyvtár igaz
gatójaként az ország egyik legjobb és 
szakmailag legismertebb művelődési 
otthonát hozta létre munkatársaival.

Jelentős szakmai újítás volt, aho
gyan a helybéli emberek mindennapi 
életéhez szükséges ismeretek és kap
csolatok, a hétköznapi élet kultúrája,

munkahelyek világa is fórumot kapott 
az intézményében. Ez a kezdeményezés 
később modelljéül szolgált a művelődési 
házak tevékenységét megújítani szándé
kozó Nyitott ház kísérletnek, alapja lett 
számos innovatív kezdeményezésnek.

Példaértékű volt az első vidéki Tár
sadalmi Filmforgalmazási Központ, az 
első közérdekű, közhasznú helyi Ka
lendárium, az elsők között létrehozott 
Dombóvári Városi Televízió is, amely
nek elindítása szakmailag az ő nevéhez 
fűződik.

Mintaként szolgált szerte az ország
ban, hogy a hagyományos művelődési 
otthoni tevékenységek mellett a helyi 
társadalom- és közösségfejlesztés szá
mos fóruma, szervezete is a Művelő
dési Otthon keretei közt alakult ki: pl. a 
Városvédő és Városszépítő Egyesület, a 
Kertbarát Kör, a Kertvárosi Közművelő
dési Egyesület.

Balipap Ferenc 2001-2004-ig a 
Magyar Művelődési Intézet általános 
igazgatóhelyettese, 2004-től az Intézet 
munkatársa, 2005-ben bekövetkezett 
nyugdíjazása után 2007 decemberéig 
nyugdíj melletti részfoglalkozású mun
katársa volt.

A közösségi művelődés, a közös
ségfejlesztés hazai kialakulásának 
kulcsalakja. Az Intézetnél töltött évek 
során jelentős elméleti munkásságot 
fejtett ki a közösségi művelődés, a kö
zösségfejlesztés elfogadtatása, a műve

lődési házak társadalmasítása, napi pra
xisuk korszerűsítése érdekében.

Törekedett az intézmények illetve 
önkormányzatok közötti kapcsolatok 
megújítási programjának, a felsőfokú 
képzés kompetencia-elvárásainak, az 
Intézet határon túli illetve nemzetközi 
kapcsolatainak, a civil-szféra és az in
tézmények együttműködésének meg
újítására.

A közösségfejlesztés -  különösen a 
settlement-mozgalom hazai elterjeszté
sének kezdeményezője, tevőleges részt
vevője.

Igazgatóhelyettesi ideje alatt -  
2003-ban -  az ő szerkesztésében ké
szült el a „Beke Pál 60 éves” című kiad
vány, majd a Durkó Mátyás hagyaték 
felmérése, gondozása és a Durkó Má
tyás emlékkönyv.

Számtalan könyv, tanulmány és 
szakcikk szerzője.

Balipap Ferenc aktív közéleti tevé
kenységet végzett.

A Magyar Népművelők Egyesüle
tének, majd a Közösségfejlesztők Egye
sületének egyik alapítója. Egyetemi ad
junktusként a Pécsi Tudományegyetem 
Szociálpolitikai képzésének egyik elin
dítója. A settlement mozgalom történe
tének hazai kutatója.

A hazai közösségi művelődés és 
közösségfejlesztés szaktekintélye, meg
kerülhetetlen alakja, munkásságával je 
lentős mértékben hozzájárult az Intézet 
szakmai rangjának emeléséhez.

Munkatársa és közeli barátja Beke 
Pál foglalta össze közös hitvallásukat, 
amely a mai Nemzeti Művelődési Inté
zet ars poeticája is. Ezzel a gondolattal 
búcsúzom tőle:

„Az a társadalmi elbizonytalanodás 
és értékzavar, amely a rendszerváltozta
tás elmúlt két évtizedének teljesítménye 
nyomán alakult ki, ismét ráirányítja a fi
gyelmet közösségeink esendő voltára és 
a civil társadalom újraszerveződésének 
égető szükségességére. E társadalmi fi
nomszerkezet -  a közösségek összefüg
gő hálózata -  a kulcsa, legkisebb közös 
többszöröse egy nemzeti közös vállal
kozás sikerének.”

Ezért dolgozunk tovább, immár nél
küle, de együtt vele.

Nyugodjon békében.

A r c k é p e k

http://www.erikanet.hu

