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Algyő: „A Tisza virága”
Közösség, érték, identitás és örökség 

a nagyvárosok vonzásában
Beszélgetés Bene Zoltánnal, 

az Algyői Faluház és Könyvtár igazgatójával

Az országot járva a külső szem-

lélő is megtapasztalja, hogy még a 

látszólag azonos, vagy közel azo-

nos mutatókkal rendelkező telepü-

lések között is nagy eltérések van-

nak. Egyikük leszakadó, másikuk 

dinamikusan fejlődő úton van. Mi 

lehet ezek eredője – izgalmas kér-

dés – biztosan nem lehet egy okból 

levezetni a következményeket, de 

mintha szoros összefüggés lenne 

a helyi társadalom (és gazdaság) 

állapota és az ott működő közmű-

velődési, közösségi művelődést 

segítő szervezet, intézmény mun-

kája között.  Mit tehetnek a genius 

loci, a hely szelleme kialakításáért, 

megtartásáért, ennek fejlesztő erő-

vé konvertálásáért a művelődési 

ház és annak dolgozói? Ez is szó-

ba került az algyői művelődési ház 

igazgatójával folytatott beszélgetés 

során.

Bene Zoltán: Algyő egy nagyon 

sajátos helyzetben lévő település. 

Árpád-kori gyökerekkel bír, de jó-

val korábban is lakták a területét. 

Csongrád megyében nem túl sok 

olyan régi település van, mint Algyő. 

A templom is Árpád-kori – nagyon 

kevés ilyen idős épület található 

ezen a vidéken. A  falu életében a 

legnagyobb változást azonban a 

’60-as évek vége, ’70-es évek eleje 

hozta, amikor feltárták a kőolaj- és 

földgázmezőket, majd a ’70-es évek 

nagy urbanizációs politikájának 

köszönhetően ’73-ban Szegedhez 

csatolták Algyőt. Infrastrukturális 

fejlesztés szempontjából nem sok 

minden történt innentől kezdve. Vi-

szont ami történt, az az, hogy egy 

kb. 2000 fős település pár éven belül 

a duplájára duzzadt. Az olajiparnak 

köszönhetően. Például panelhá-

zak nőttek itt, tőlünk nem messze, 

az út mentén. Ezzel kicsit ellent is 

mondok magamnak, hiszen az új 

épületek igenis fejlődést jeleznek, 

ezt azonban a betelepülő ipar hozta 

magával, nem a városhoz csatolás, 

merthogy, amint az a csatolt telepü-

lésrészekkel általában lenni szokott, 

Algyőtől is elszipkázta a nagyváros 

a forrásokat. Aztán a ’90-es évek-

ben egyre inkább erősödött a vágy, 

hogy el kéne szakadni Szegedtől. 

Tápén is megpróbálkoztak ezzel a 

helyiek, de nekik nem sikerült. Ez 

részben azzal magyarázható, gon-

dolom, hogy Tápé teljesen egybe-

épült Szegeddel. Algyőnek azért is 

volt nagyobb esélye, mert fi zikailag 

soha nem egyesült Szegeddel, hi-

szen Szeged és Algyő között van a 

kőolajmező, ami miatt ez nem volt 

lehetséges (és ma sem az), ez az 

egyik oka, hogy képes volt megtar-

tani az önálló arculatát.
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Polyák Albert: Hány kilométer 

a távolság?

B. Z.: Kicsit több mint tíz. Tizen-

öt kilométeres buszbérletet kell ven-

ni Algyő és Szeged között, hogyha 

valaki a település központjába akar 

jönni. De visszatérve az elszakadás-

ra, ’96-ban jutott el odáig a kezde-

ményezés, hogy népszavazás lett 

belőle. Algyő érdekeit – akkor még 

mint településrészi képviselő a sze-

gedi közgyűlésben – dr. Piri József 

képviselte, aki utána a falu első pol-

gármestere lett. Egészen 2010-ig töl-

tötte be ezt a posztot. Sajnos meg-

halt, az idén temettük el Polgármes-

ter urat. Neki nagyon sokat köszön-

het a település. Ő volt az, aki élére 

állt a függetlenedési mozgalomnak, 

amely az 1996. október 1-i népsza-

vazásban teljesedett ki. A  voksolás 

sikeres volt, így Algyő különvált 

Szegedtől. Olyan jól sikerült az elvá-

lási tárgyalásokat levezényelni, hogy 

a roppant fontos ipari területek Al-

győ közigazgatási területén marad-

tak, ennél fogva Algyőnek mindmá-

ig komoly adóerő-képessége van és 

ezzel élni is tud. Ebből következően 

a kulturális intézmény is jó helyzet-

ben van, jó erős költségvetéssel.

P. A.: 2000 főt mondtál, ekkora 

volt korábban az algyőiek száma?

B. Z.: 2000 körül volt, aztán 

megduplázódott, most 5 400-an 

élnek itt.

P. A.: Honnan jöttek az embe-

rek? Nyilván ez nem a természetes 

szaporodás következménye.

B. Z.: Nem. Az első nagy betele-

pülési hullám az olajosok bejövetele. 

A  kőolajipar miatt jöttek ide dol-

gozni emberek az ország minden 

pontjáról.

P. A.: Idősek, fi atalok?

B. Z.: Idősebbek, fi atalok, sokfé-

lék. Igazából most durván három ré-

teg jelenti Algyő népességét. Az első 

ősgyeviek, akik ’73 előtt is itt éltek, 

akiknek a helyi gyökerei évszáza-

dokra nyúlnak vissza, sokuk tipikus 

algyői neveket visel (pl. Vida, Vidács, 

Piri, Molnár, Süli-Zakar). Aztán 

vannak az olajosok, akik az olajipar-

ral, illetve annak kiszolgálótevékeny-

ségei révén kerültek Algyőre, nagy-

részt a ’70-es években. Végül a har-

madik hullám, a már a független Al-

győre betelepülők. Ők jellemzően a 

’90-es évek legvégétől, de leginkább 

a 2000-es évektől érkeztek, amikor 

is főleg középosztálybeli fi atalok 

költöztek ki, elsősorban Szegedről, 

részben Vásárhelyről a zöldövezetbe. 

Igazából az első két csoport, tehát az 

ősgyeviek és az olajosok – bár min-

denki tudja, hogy ki mikor jött, és 

nyilván számon is tartja a település 

a származást – többé-kevésbé ösz-

szemosódott. Akik viszont az elmúlt 

másfél évtizedben érkeztek Algyőre, 

még sok esetben nem integrálódtak 

be, aludni járnak haza, a  hétvégét 

töltik itt, kevéssé kapcsolódnak bele 

a közösségi életbe. Tehát például 

mi, mint közművelődési intézmény, 

őket érjük el a legnehezebben. Per-

sze, akadnak kivételek. Például a 

Zsibongó Néptáncegyüttes, amely-

nek több táncosa pontosan ezekből 

a nem oly régen betelepült emberek 

közül verbuválódott. Mindazonáltal 

kezdenek elmosódni a határvonalak. 

Nagyon jó példa erre az egyik legré-

gebbi civil szervezet, az Ősgyeviek 

Baráti Köre…

P. A.: Így is hívják őket?

B. Z.: Így hívták őket sokáig, de 

kicsivel több, mint egy éve már Gye-

viek Baráti Köre a nevük. Az ős szó 

lekopott a gyevi elől, ami számomra 

azt szimbolizálja, hogy a befogadás, 

az identitás egy új lépcsőfokára lé-

pett Algyő. Egyfajta új identifi káció 

zajlik. Úgy érzem, kezd egy ilyen új 

algyői identitás kialakulni, ahol már 

nincs olyan éles megkülönböztetés 

azok között, akik évszázadok óta itt 

élő család leszármazottai és azok kö-

zött, akik újabban érkeztek. Ez sze-

rintem jó dolog. Amint a törekvés 

is, amely arra irányul, hogy legyen 

egy új algyői identitás. Algyő ma 

egy nem túl nagy területen fekvő 

község – hiszen be van szorítva a 

Tisza, a  Vásárhely–Szeged ország-

út és az olajmező közé  –, városias 

jellegű településszerkezettel. Végté-

re is már minimum két központja 

van: a  hagyományos településköz-

pont a templommal, a  könyvtárral, 

a  polgármesteri hivatallal, és az új 

központ, ahol az új iskola, a  fürdő, 

a faluház található. Vagyis már nem 

tartható a hagyományos identitás, 

változtak a tényezők, a körülmények.

P. A.: A  régiek, az ősalgyőiek a 

régi központban élnek?

B. Z.: Jellemzően a Tiszához kö-

zelebbi részeken.

P. A.: Ahol most vagyunk, az pe-

dig a betelepültek lakóhelye?

B. Z.: Nem messze tőlünk, 

a  Faluháztól, állnak a panelházak, 

illetve társasházak, amelyek kife-

jezetten az olajipar miatt épültek. 

Nyilván mára részint kicserélődtek 

a lakók, tehát nem csak az olajosok 
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lakják már. A  terület, ami a fürdő 

felé fekszik, az kifejezetten az új be-

települők, a  ’90-es évek vége után 

érkezők településrésze. Persze, lak-

nak erre ősgyeviek is – a fi atalok ki-

repültek otthonról, és ott építettek 

házat –, de nem ez a legjellemzőbb.

P. A.: Értelmiségi foglalkozású-

ak a mostani betelepültek?

B. Z.: Jelentős részben értelmi-

ségiek, igen, de nem kizárólag.

P. A.: Ez azért érdekes, mert 

mondtad, hogy a néptánccsoportba 

a nemrégen betelepültek gyerekei 

járnak, és ez általában jellemző, 

hogy nem a hagyományos parasz-

ti kultúrát őrző emberek tanulják 

vissza a néptáncot, hanem az értel-

miség gyerekei.

B. Z.: De ez még ennél is izgal-

masabb a mi esetünkben. Ugyanis 

mi hosszú időn keresztül kísérle-

teztünk néptánccal. Ennek az intéz-

ménynek az elődje, az Ady Endre 

Művelődési Otthon igazgatója Eke 

Józsi bácsi volt, kiváló néptánc-

pedagógus, népzenész, népműve-

lő. Józsi bácsi idején itt virágzott 

a néptáncélet. Aztán ahogy Józsi 

bácsi idősödött, a  néptáncélet is 

hanyatlott. Vida Zsuzsa, aki később 

alpolgármestere volt Algyőnek, il-

letve ennek a háznak az első igazga-

tója, már ő is nagyon szerette volna 

visszahozni, valahogy feléleszteni a 

néptáncot. Én is próbálkoztam, az 

önkormányzattal karöltve, a  Sze-

ged Táncegyüttessel együttműkö-

dési megállapodásokat kötve, de 

nagyon nyögvenyelősen, nagyon 

nehezen működött a dolog. Aztán 

kialakult egy társaság, olyan fi atal 

felnőttekből, akik többnyire mind 

30 fölöttiek és javarészt korábban 

néptáncoltak. Miután családot 

alapítottak, gyerekeik születtek, 

megteremtették a saját egziszten-

ciájukat, hiányozni kezdett a közös-

ségi élet. Ezért úgy döntöttek, hogy 

alakítanak egy néptánccsoportot 

– így született a Zsibongó Néptánc-

együttes. Felnőtt néptánccsoport-

ként jött létre. Most már ott tartunk, 

hogy vannak olyan fi atal, tizenéves 

lányok, akik beintegrálódtak ebbe 

a felnőtt csoportba. A másik lénye-

ges elem, hogy a Zsibongó táncosai 

úgy jönnek próbára, hogy hozzák 

a gyerekeiket is. Ahogy a gyere-

kek nőnek, úgy szépen bele fognak 

nőni a néptáncba. Tehát gyakorlati-

lag a saját utánpótlásukat nevelik ki, 

szinte észrevétlenül, organikusan. 

Ilyen szempontból nálunk fordított 

a helyzet: nem a gyerekcsoportból 

nő ki a felnőtt csoport, hanem a fel-

nőtt csoportból látszik kinőni egy 

gyerekcsoport, és az viszi majd to-

vább ezt az egészet.

P. A.: A  gyerekekkel szakkörve-

zető foglalkozik?

B. Z.: Most még csak alkalom-

szerűen. Kicsi gyerekekről van szó. 

Az iskolában egyébként van nép-

táncszakkör. Ugyanaz a Hegedűs 

Edit tartja, aki a Zsibongónak a 

művészeti vezetője. Illetve már az 

óvodában is van ovi néptánc. Mi 

nemcsak a helyet adjuk, hanem 

anyagi hátteret, szakmai hátteret is 

próbálunk biztosítani.

P. A.: Említetted az algyői iden-

titást, kialakulását egy új identitás-

nak. Ez miben mutatkozik meg, mi-

lyen jellegzetességei vannak ennek?

B. Z.: Mint említettem, Algyő 

régi, Árpád-kori település. Sőt, sok-

kal korábbi időkre visszamenően is 

lakott terület, avar kori, szarmata, 

kelta leletek kerültek elő errefelé. 

Tehát ez egy nagyon régóta lakott 

vidék. Nyilván a Tiszának egy olyan 

pontja, ahol a folyón át lehetett kel-

ni könnyebben, mint máshol, ennél 

fogva átkelőhely alakult ki. Az iden-

tifi kációnak az is eleme, hogy ezt 

a múltat minél erősebben fel kell 

éleszteni, nem szabad hagyni, hogy 

elsikkadjon. Nagyon sokan nem 

tudják az itt élők közül sem, hogy 

Algyőnek komoly, évszázados, év-

ezredes múltja van. Ugyanakkor 

nagyon nagy ereje van ennek a te-

rületnek. Algyő egyszer már majd-

nem megszűnt, az 1879-es árvíz el-

mosta, ahogy Szegedet. Sándorfalva 

akkor azért jött létre, mert Pallavi-

cini Sándor őrgróf, Algyő földesura 

kialakított egy új települést, ahova 

az algyőiek el tudtak költözni, újra 

tudták kezdeni az életüket. Néhány 

évig majdnem lakatlan volt Algyő. 

Aztán Sándorfalváról az algyőiek 

egy része visszajött, és újraalapítot-

ta a falut, másik része ott maradt 

Sándorfalván. Hogy a genius loci 

milyen erős, ez a történet jól bizo-

nyítja. Az identitás pedig erősebb, 

ha ennek tudatában vannak a helyi-

ek. Hogy nemcsak az olaj van, nem-

csak a magas adóbevétel van, nem-

csak a Jura Ipari Park van, nemcsak 

az új iskola van, hanem egy nagyon 

erős múlt is van Algyőn, amiről nem 

szabad megfeledkezni. Másrészt 

pedig valahogy meg kell ragadni azt 

az elemet, amit nyilván nem köny-

nyű, amitől Algyő Algyő. Vagyis 

ezt a meghatározatlan genius locit. 

Itt, két nagyváros között, majdnem 

félúton Szeged és Vásárhely között, 

különösen fontos, hogy a helyiek 

tudják, miben különböznek, ha kü-

lönböznek, mire lehetnek büszkék. 

Arra például nagyon is, hogy Algyő 

a két nagyváros közelségében is fel 

tud mutatni önálló, rá jellemző pro-

duktumokat. Részint azért, mert 

sok civil szervezete van. Mi nagyon 

büszkék vagyunk arra, hogy nem 

ritkán civilek által felvetett ötle-

tek megvalósításában tudunk részt 

venni. Tehát nem a hagyományos 

népművelői szemlélettel próbálunk 

közelíteni a közművelődéshez – mi 

vagyunk a népművelők, ti vagytok a 

nép, mi művelünk benneteket, ki-

találunk valamit, ti meg örüljetek 

neki  –, hanem próbálunk egyrészt 

olyan ötleteket megvalósítani, amit 

a civilek vetnek föl, másrészt pár-

beszéddel serkenteni is őket arra, 

hogy találjanak ki minél több min-

dent, lehetőleg minél értékesebb 

dolgokat. Számos példánk van az 

együttműködésre. Végső soron ez 

is az identitás része: kitalálni Algyőt. 

Folyton kitalálni, életben tartani. 
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Hogy legyen egy markáns arculata, 

amely különbözik Szegedtől, külön-

bözik Vásárhelytől és a többi hason-

ló nagyságrendű településtől. Mert 

ebben a vonatkozásban nem a ha-

sonlóságok számítanak, hanem az 

elkülöníthetőség…

P. A.: Ezt az identitást ti találtá-

tok ki, ti hangoztatjátok, vagy már a 

lakosok körében is megjelenik?

B. Z.: Én azt gondolom, hogy 

sokan jutottak már el ide. Nyil-

ván nem mindenkiben tudatosult 

ez, de a folyamatok elindultak. Az 

önkormányzat is így áll hozzá, sze-

retne sajátos arculatot kialakítani. 

Most már van logója, van mottója 

az önkormányzatnak, a  falunak: 

„Algyő, a Tisza virága”. Úgyhogy én 

azt gondolom, az identifi káció kö-

zös igény. Kétség kívül az önállóság 

megszerzése óta formálódik, ala-

kul ez a helyi tudat. De, mint em-

lítettem, nagyon sok infrastruktu-

rális elmaradása volt a községnek, 

azért hosszú idő arra ment el, hogy 

ezeket az infrastrukturális elmara-

dásokat behozza, a  hátrányt ledol-

gozza a település. Le is dolgozta. 

S most már, amikor fi zikailag adott 

oly sok minden, előtérbe kerülhet-

nek a szellemiek.

P. A.: Mit tud tenni egy faluház? 

Vagy mit tesz azért, hogy ez az iden-

titás kialakuljon, erősödjön?

B. Z.: Vannak olyan hagyo-

mányőrző nagyrendezvényeink, 

amelyek az összekovácsolódást se-

gítik elő, ilyen a falunapok, ilyen a 

búcsú. De ezek körét is igyekszünk 

egyre inkább tágítani. A  gyerekna-

punk például az idén először kétna-

pos volt, gyermek- és ifj úsági nap-

pá vált, amelyen kifejezetten ifj úsá-

gi baráti társaságokat, közössége-

ket próbáltunk megszólítani. Nincs 

könnyű dolgunk, már csak azért 

sem, mert nincs középiskola Al-

győn. Van egy olyan generáció, ami 

hallatlan nehezen megszólítható, 

mert fi zikálisan a nap nagy részé-

ben nincs a községben. Elmegy, 

jellemzően Szegedre, vagy Vásár-

helyre középiskolába, és onnantól 

kezdve ott vannak a barátai, ott éli 

az életét. Próbáljuk elérni ezeket 

az ifj akat, fölmutatni azt, hogy itt 

is tudnak kulturális és egyéb életet 

élni. Ez nagyon fontos.

P. A.: Erre fogékony a vezetés?

B. Z.: Igen. Az utóbbi időben if-

júsági kerekasztalokat rendeztünk, 

az ifj úsági stratégia kidolgozása ér-

dekében próbáltuk többször is, és 

sikerült is, a  települési döntéshozó-

kat, a vállalkozói szférát, a fi atalokat, 

egy asztalhoz ültetni, hogy együtt 

beszéljük meg a problémákat, öt-

leteljünk, hogy mire lenne szükség, 

mi az, ami Algyőnek a jövőjét jelen-

ti. Lassan talán kezd kikristályosod-

ni, hogy hogyan is tovább.

P. A.: Említetted a hagyomány-

őrző rendezvényeiteket. Ezek meny-

nyire a Faluház rendezvényei, és 

mennyire a faluközösségé? Kik vesz-

nek ezekben részt?

B. Z.: A falunapokat mi koordi-

náljuk, mi szervezzük a program-

jait. Egy falunapon egy-két ezer fő 

megfordul, olykor több is. Mindig 

április végén rendezzük meg, mert 

ez a ház ’94. április végén épült fel. 

Baráti társaságok, civil szerveze-

tek nagy számban vesznek részt 

egy-egy falunapon, sokan közülük 

nem csak fogyasztóként. A  búcsú 

más stílusú esemény, de a közösség 

szempontjából nem kevésbé fontos.

P. A: Nagyon sok helyen tapasz-

taljuk, hogy egy falunap létrehozása, 

a  program kitalálása, de a meg-

valósítás is egy-két emberre hárul. 

A  közönség pedig tényleg közönség-

ként viselkedik, azt mondja – gon-

dolja  –, hogy „tessék engem szóra-

koztatni”. Aztán vagy tapsol, vagy 

nem tapsol. Nálatok ez hogyan van?

B. Z.: Nyilván nem lehet éssze-

rűtlenül széles grémiumot bevon-

ni abba, hogy miként álljon össze 

az egész. Ettől függetlenül azért 

mindenki benne van valamilyen 

módon: helyi intézmények, cégek, 

civilek. A  nem algyőiek gyakorta 

összekeverik a falunapokat Algyő 

Napjával, ami október 1-je, az al-

győi függetlenség napja, ugyanis 

1997. október 1-én nyerte vissza 

önállóságát a település. Korábban 

ez a nap az emelkedettebb ünnep-

lésé volt, a  falunap pedig az önfe-

ledt szórakozásé, ám mára Algyő 

Napja is bővült. Tavaly kezdtük el, 

és az idén még szélesítjük az Algyő 

Napjához kapcsolódó rendezvény-

sorozatot, amely gyakorlatilag egy 

hónapig tart. Szándékunk szerint 

egyre több olyasmi megjelenik eb-

ben a programban, ami valamilyen 

„algyőikumot”, algyői specifi kumot 

jelent. Másfél éve van helyi érték-

tárunk is, ez is egy fontos eleme a 

föntebb boncolgatott identitásnak…

P. A.: A  civil szervezetek mun-

kája hogyan a kapcsolódik az intéz-

mény munkájához, vagy ti hogy kap-

csolódtok az ő tevékenységükhöz?

B. Z.: Vannak olyan civil szer-

vezetek, amelyekkel nagyon szoros 

az együttműködésünk. Ilyen az 

Ezerjófű Egyesület, hiszen van egy 

telephelyünk, az EzerJóHáz, ahol 

társbérletben lakunk, szimbiózis-

ban élünk. Ilyen a Wemsical Ifj ú-

sági Egyesület, akikkel egy másik 
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telephelyünkön, az Ifj úsági Klub-

ban élünk együtt. A  legtöbb civil 

szervezetnek a székhelye itt van, 

a  Faluházban. És mindegyikkel 

valamiféle kapcsolatban vagyunk. 

A  nyugdíjas klubbal nyilvánvalóan, 

mint ahogy minden művelődési 

ház, úgy mi is; a Gyevi Art Kulturá-

lis Egyesülettel szintén, ők az Alko-

tóházat is használják időről időre. 

Amikor egy-egy civil szervezet ren-

dezvényre szánja el magát, abban 

szinte mindig részt veszünk. Van, 

amit alapvetően mi adunk: hango-

sítás, technikus stb. Próbálunk úgy 

élni, hogy ha van egy ötlet, amihez 

infrastruktúra kell, adott esetben 

anyagi segítség, akkor hozzánk for-

duljanak. Közel 30 civil szervezet 

van Algyőn. Gyakorlatilag mind-

egyikkel kapcsolatban vagyunk a 

horgászegyesülettől kezdve a Nő-

egyleten keresztül a Faluvédőkön 

át a különböző sportegyesülete-

kig… Vagy éppen az elsősorban a 

határon túli magyar szórványban 

tájoló Móra Ferenc Népszínházig…

P. A.: Van adatod arra, hogy 

ezekben az egyesületekben hány 

ember vesz részt? Tudjuk-e, az ak-

tivitást számarányban kifejezni az 

5000 főhöz viszonyítva, hogy körül-

belül mennyien vannak, akik szer-

vezett formában valamelyik közös-

ségben megjelennek?

B. Z.: Azért nehéz pontos szá-

mot mondani, mert nagyok az át-

fedések. Tehát aki a Gyevi Artnak 

tagja, az adott esetben tagja lehet 

a Nőegyletnek is például. Mégis 

úgy gondolom, hogy akik aktívan 

és ambiciózusan cselekszenek és 

nemcsak fogyasztóként, hanem 

alakítóként is benne vannak a falu 

kulturális életében, legalább 250-

300-an lehetnek.

P. A.: Szeged és Vásárhely szom-

szédságában van Algyő. Ez azt is 

jelentheti, hogy a kulturális kínálat 

tekintetében, két város vákuumá-

ban is. Mi az, amit ti tudok adni a 

helyieknek, amire itt van igény?

B. Z.: Amire mindig van igé-

nyük a helyi embereknek, azok a 

helyi kötődésű események. Nyilván 

ilyenek a hagyományos települési 

nagyrendezvények, de akadnak ki-

sebbek is szép számmal. Például jö-

vőre most már 11. alkalommal fog-

juk megrendezni a sajátos nőnapot, 

itt a Faluházban. Az Algyői Hagyo-

mányőrző Citerazenekar egyik tag-

ja, Gál Tibi barátunk találta ki, hogy 

színpadi produkciókkal, közösen 

köszöntsék az algyői férfi ak a hely-

béli nőket. Mindenki, aki bármilyen 

színpadi produkcióra képes – zenél, 

verset mond vagy énekel, az fellép 

március 8-án, itt, a  Faluházban. 

Mindig telt ház van ezen az esemé-

nyen, pedig nincs sztárvendég, csak 

a helyiek vannak, akikről egyébként 

azt gondolnánk, hogy unásig… – 

de nem! Ez érdekli az embereket. 

Ugyanez a helyzet a Zsibongó gálá-

ján: a csillárokon is lógnak. A nem 

helyi kötődésű fellépők, előadások 

látogatottsága sokkal nehezebben 

megjósolható. Ha a Móra Ferenc 

Népszínház mutatja be az új elő-

adását, telt ház van, ha másik szín-

ház, bizonytalan a létszám. Nagyon 

sok mindent csinálunk ingyenesen. 

Mert megtehetjük, mert van egy 

olyan költségvetésünk és egy olyan 

fenntartónk, ami ehhez biztosítja a 

hátteret. Amit térítésmentesen csi-

nálunk, az is messze-messze alatta 

van a szegedi, vásárhelyi áraknak… 

A  Világjáró Klubunkban (úti be-

számolós, élménybeszámolós vetí-

tések) vagy éppen a könyvbemuta-

tókon mindig megjelennek helyiek 

is, környékbeliek is. Amire igazán 

megmozdul a település, azok, is-

métlem, a  hagyományos nagyren-

dezvények és a helyi vonatkozású 

rendezvények. A riói olimpián volt 

egy olimpikonunk, Kopasz Bálint, 

aki a kajak férfi  egyes 1000 méter 

B-döntőjében 2., összesítésben 10. 

lett. A szurkolói klubban 45 gyerek 

kiabálta végig a futamokat.

P. A.: Említetted az értéktárat, 

amin másfél éve dolgoztok. A  hon-

lapon olvastam, hogy te vagy ennek 

az elnöke. A Faluház mit tud tenni, 

hogy ezek az értékek élővé váljanak, 

megmaradjanak, vagy ezen túlme-

nően helyi termékké fejlődjenek? 

Van erre szándékotok?

B. Z.: Szeretnénk. Először is be 

kellett vezetni a köztudatba. Meg 

kell mondanom, még mindig nincs 

benne eléggé. Lassan azért meg-

mozdultak az emberek, javaslatok 

érkeznek. Akadnak olyan elemei 

is az értéktárnak, amely egyébként 

akár a helyi termék kategóriát is el-

érheti. Például az Ezerjófű Egyesület 

termékei. Vagy éppen Gálné Nagy 

Ildikó népi iparművész munkái, vagy 

Farkas Imre termékei; ő  kecskesaj-

tot, kecsketejből készült portékákat 

gyárt egy családi manufaktúra kere-

tében. Akár kinőhet mindebből egy 

helyi védjegy. Még az elején járunk 

az útnak, de most már ott tartunk, 

hogy arról is beszélnie kell a bizott-

ságnak, hogy melyek azok a helyi ér-

tékek, amelyeket a megyei értéktár-

ba javasolna. És hogyha a megyei ér-

téktárban már lesznek algyői értékek, 

az lendületet fog adni a helyi értékek 

katalogizálásnak. Ebben bízom.

P. A.: Az értékek föltárásban 

a helyi aktivitás megmutatkozott, 

vagy pedig a bizottság végezte a fel-

tárás nagy részét?

B. Z.: A  bizottságnak noszog-

tatnia kellett az embereket, ugyan-

akkor sokan megértették, hogy mi-

ről van szó. Jellemzően azok, akik 

egyébként is aktívak a közösségi 

életben. Bízom benne, hogy egyre 

szélesebb lesz ez a kör. És egyre in-

kább bízom abban is, hogy eljutunk 

oda, mert el kell jutnunk oda úgy 

mennyiségben, mint minőségben, 

hogy igazán látványosan meg tud-

jon mutatkozni az Algyői Értéktár.

P. A.: Nem beszéltünk még eddig 

konkrétan a Faluházról, hányan dol-

goztok, milyen kapacitásotok van?

B. Z.: Integrált intézmény va-

gyunk, Algyői Faluház és Könyvtár. 

A  könyvtárban két könyvtáros kol-
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léganő dolgozik; itt, a  Faluházban 

három művelődésszervező, meg én 

valamint háromfőnyi technikai sze-

mélyzet, két takarítónő és egy tech-

nikus. A technikai személyzet nem 

csak a Faluházban végez munkát, 

természetesen. A  könyvtárosok a 

könyvtárban munkálkodnak, a  há-

rom művelődésszervező nagyrészt 

a Faluházban, bár meglehetősen 

sokfelé járnak, hiszen rendezvények 

sem csak a Faluházban vannak, ha-

nem a telephelyeinken is. Hat telep-

helyen működünk: Faluház, Könyv-

tár, Civil Szervezetek Háza, Alkotó-

ház, EzerJóHáz és az Ifj úsági klub.

P. A.: A  Nemzeti Művelődési 

Intézet megyei irodájának kollégái 

javasolták, hogy jöjjek ide, mert jól 

dolgoztok. Ti hogyan értékelitek a 

munkátokat? A  község elvárásai-

hoz képest hogy feleltek meg?

B. Z.: Ez nagyon nehéz kérdés. 

Van, amikor örülünk, és azt gon-

doljuk, jól sikerült, van, amikor el 

vagyunk keseredve és azt gondol-

juk, hogy…

P. A.: De nyilvánvaló, hogy a 

saját értékítéletekhez viszonyítva 

kérdezem ezt.

B. Z.: Azt gondolom, rendkívül 

széles a programkínálat Algyőn. Ne-

héz itt unatkozni. És nagyon kevés 

olyan program van, amiben mi nem 

vagyunk így vagy úgy benne. Még 

akkor is benne vagyunk, hogyha szi-

gorúan véve nem tartozik hozzánk, 

nem közművelődési feladat, így pél-

dául egészségvédő, sportprogramok-

ban is közreműködünk. Ez jó. Ugyan-

akkor az embernek óhatatlanul min-

dig vannak kudarcélményei. Példának 

okáért az értéktár kapcsán: szerettem 

volna, ha sokkal előrébb tartanánk, 

hogyha már többen dörömbölnének 

az ajtómon meg a bizottság tagjainak 

ajtajain, hogy ez miért nem eleme az 

értéktárnak, hogyha az igen és így to-

vább…. A  programok kapcsán sem 

lehetünk maradéktalanul elégedettek, 

ezt is be kell vallani. A  közösségépí-

tésben is, a részsikerek ellenére, lehet 

előre lépni. Összességében igyek-

szünk megfelelni az igényeknek, az 

elvárásoknak is, s  közben próbáljuk, 

ha nem is erőszakosan és drasztiku-

san, ha nem is rámenősen, de alakí-

tani is az igényeket. Befolyásolni… Jó 

értelemben véve.

P. A.: Mennyi a költségvetésetek?

B. Z.: Az idei költségvetésünk 

mindenestül 70 millió forint fölött 

van. Ez magában foglalja az úgy-

nevezett kulturális alapot is, ami 

az önkormányzatnak egy speciális 

előirányzata, amit a nagyrendezvé-

nyekre különít el.

P. A.: Megfogalmaztátok már, 

vagy elgondolkodtatok a küldetés-

nyilatkozatotokon?

B. Z.: Van két nagyon agilis fi a-

tal kollégánk, akik mind a ketten az 

említett Wemsicalban is tevékeny-

kednek, Gál Bogi és Tomra Tibi…

P. A.: Ő  korábban kulturális 

közfoglalkoztatott volt. Sikerült föl-

vennetek?

B. Z.: Sikerült fölvennünk, igen. 

Szóval, már csak miattuk is az ifj ú-

sággal való foglalkozás gyakran ke-

rül előtérbe. Ám amennyiben nem 

lennénk ilyen szerencsés helyzetben, 

akkor is muszáj lenne nagy hang-

súlyt fektetni az ifj úságra. Ha azt 

akarjuk, hogy 30 év múlva is járjon 

valaki a művelődési házba – nem 

csak, hogy rendezvényre járjon, ha-

nem úgyis betérjen, hogy „bejöt-

tem, fi gyelj már, van egy ötletem, mi 

lenne, hogyha ezt megcsinálnánk?”, 

mert ez még fontosabb  –, ahhoz 

elengedhetetlen, hogy a fi atalokkal, 

az ifj úsággal foglalkozzunk. Ez pri-

oritás. Azonban ez nem mehet más 

rovására. Szerencsére az idősekkel 

is nagyon jó a kapcsolatunk, a nyug-

díjas klubbal, vagy éppen a Gyeviek 

Baráti Körével, ahol szintén inkább 

az idősebb korosztály képviselteti 

magát. Ez is egy nagyon-nagyon fon-

tos vonulat. És ha már küldetés, hát 

leginkább az aktivitás, a civilség erő-

sítése lehet a cél. Ráébreszteni az em-

bereket arra, hogy igazán emberhez 

méltó életet csak közösségben lehet 

élni. És az individualizmusnak is 

csak közösségben van értelme. Tehát, 

ha a közösségből kivesszük az indivi-

duumot, akkor az már mássá válik…

P. A.: …„Hiába fürösztöd ön-

magadban, csak másban moshatod 

meg az arcodat”…

B. Z.: Így van. A közösségen kí-

vüli individuum, az nem individu-

um, az nem egyén, csupán egyed; 

egy példány. Az embernek a termé-

szetes közege a közösség. És mivel 

a közösségek az elmúlt évszázadok 

során egyre erodálódnak, kivált-

képpen fontosnak tartom, hogy 

erősítsük azt, ami megmaradt, s le-

hetőség szerint építsünk újakat. 

Talán nagy szónak tűnik, de úgy hi-

szem, ezen áll vagy bukik a jövőnk.
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