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„A közös múlt a közös jövő záloga”
Közösségi összefogással készült könyv 

a Vasi Hegyhát szakrális emlékeiről

2017 decemberében a vasvári 

Békeházban került sor egy különle-

ges könyvbemutatóra, melynek ha-

tása messze túlmutat a kisváros ha-

tárain. A bemutatott kötet a „Séta 

a kereszt oltalma alatt” címet viseli, 

és a vasvári járás összes szakrális 

emlékét tartalmazza.

Nemcsak azért fontos ez a mű, 

mert egyfajta katalógusa a térség 

vallási emlékeinek, de a születé-

sének körülményei is azzá teszik. 

Egy civil szervezet vezetőjének 

kezdeményezésére kezdődött el 

az értékfeltáró tevékenység, amely 

azonban községi szintről térségi 

szintűre nőtte ki magát. A munká-

ba a Vasi Hegyhát polgármesterei, 

civil szervezetei, helytörténészei is 

bekapcsolódtak, de az NMI Mű-

velődési Intézet térségi koordiná-

tora, kulturális közfoglalkoztatott 

közösségi munkásai is kivették 

részüket a feladatokból. A  könyv 

készítési körülményeinek és fogad-

tatásának jártunk utána. Öt olyan 

személyt kérdeztünk meg, akik ak-

tív szerepet játszottak a kötet meg-

születése során.

Az értékfeltáró munkát kezdet-

től fogva támogatta a fi atal, agilis 

kerületi esperes, Déri Péter. Cse-

himindszenti plébánosaként több 

falu lelki gondozását végzi, így 

azok szakrális emlékeit jól ismeri.

Kuglics Gábor: Milyen előzmé-

nyei voltak a kötet megszületésének?

Déri Péter: Bérbaltaváron né-

hány évvel ezelőtt egy család saját 

erőből elkezdte felújítani a telepü-

lés néhány kőkeresztjét, köztük a 

szülői háznál állót. A Bérbaltavári-

ak Szülőfalujukért Egyesület elnö-

ke, Farkas Mária jóvoltából a többi 

községi szobor felújítására is sor 

került. 2017-ben pedig egy másik 

egyesületi taggal, Virágh Attilával 

kigondolták, hogy a Hegyhátnak 

kellene egy fénykereszt, ami védel-

mezi a térséget, és így lennénk mi 

a kereszt oltalma alatt. A Hegyhát 

ugyanis Vas megyének egy hátrá-

nyos helyzetű része, így elkél az 

isteni áldás az életünkre. Amikor 

a keresztek megújultak, és elké-

szült a fénykereszt, akkor jött Má-

riának az az ötlete, hogy adjunk ki 

egy könyvet ezekről a keresztek-

ről. A tervezés során felvetette azt 

is, hogy a tartalom bővüljön, így 

a Hegyhát összes szakrális emlé-

ke kerüljön bele ebbe a kiadvány-

ba. Én óva intettem az ötletgazdát, 

mondván, hogy ez óriási munka 

lesz, de Mária – mint korábban 

is – nagy lelkesedéssel állt neki a 

munkának.

K. G.: Mi volt az Ön feladata a 

könyv készítése során?

D. P.: A  plébániai levéltárat a 

kutatásban részt vevők rendelke-

zésére bocsátottam, és abból kike-

resték, hogy melyik keresztnek mi 

a története, ki mikor és miért állí-

totta, és így tovább. Így meglett a 

bérbaltavári szakrális emlékek do-

kumentációja, de a többi faluban 

is talált Mária vagy polgármestert, 

vagy más segítőt, aki mellé állt, és 

elvégezte a kutatómunkát és a fotó-

zást. Én püspöki titkár koromban 

már szerkesztettem könyvet, és az 

egyházmegyei kiadónál is benne 

vagyok a Martinus havilap szer-

kesztőségében, így a tapasztalatok 

birtokában tettem észrevételeket. 

Javasoltam, hogy kérjünk fel lek-

tort, számítógéphez értő szakem-

bert, akik elvégzik az egységesítést, 

javításokat, technikai feladatokat. 

A  szakmai tanácsok mellett a plé-

bániámhoz tartozó szakrális emlé-

kek leírását ellenőriztem.

K. G.: Az elkészült könyvről mi 

a véleménye? Milyen visszajelzése-

ket kapott?
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D. P.: Mindenki nagyon örült 

a könyvnek, mert hiánypótló mű. 

Nemcsak egyetlen falu szakrális 

emlékeit mutatja be, hanem egy 

egész járásét, ez pedig rendkívül 

fontos dolog! A hegyhátiak nagy ré-

sze nem messzebbről került ide, ha-

nem mindig helyben élt, vagy egyik 

faluból házasodással átkerült a má-

sikba. Az elkészült könyvben öröm-

mel nézegetik, hogy a mostani la-

kóhelyükön vagy a szülőfalujukban 

az egyes szobrokat ki, mikor állítat-

ta, vagy éppen melyik faluban van 

több, szebb szakrális örökség. Nagy 

érdeklődéssel fogadták az emberek 

a közel 500 oldalas könyvet, ami 

igazi kincs az itt élők számára!

***

Mind az anyaggyűjtést, mind 

a könyv megjelentetését egyaránt 

segítette Csehimindszent község 

polgármestere, Fukszberger Imre, 

aki a Vasi Hegyháti Önkormányza-

ti Társulás elnöke is.

K. G.: Hogyan szerzett tudo-

mást a könyv készítéséről?

Fukszberger Imre: Farkas Mária 

kért meg, hogy támogassam az ér-

téktáras pályázatuk megvalósítását, 

egyúttal kérte, hogy segítsünk neki 

az anyag összeállításában. A  csehi-

mindszenti önkormányzat már ko-

rábban elkezdte felújíttatni egy res-

taurátorral a községi kereszteket és 

Mindszenty hercegprímás szüleinek 

a sírját. Nagy örömmel fogadtam, 

hogy ezek bekerülnek egy kötetbe. 

A felújítatlan keresztek megjeleníté-

sét se bántam; azt gondoltam, hogy 

a felújítottak majd inspirációt adnak 

az önkormányzatoknak, civil szer-

vezeteknek, helyi közösségeknek, 

hogy restauráltassák ezeket.

K. G.: Mi volt az Ön feladata a 

könyv elkészítése során?

F. I.: Megkértek, hogy írjak egy 

előszót a társulás nevében, illetve 

a helyi keresztek térképen való be-

jelölését kérték, továbbá minden 

információt róluk, és közremű-

ködést a fotózás lebonyolításában. 

Csehimindszent elég jól ellátott 

ilyen szakrális emlékekkel: útszéli 

keresztek, fogadalmi szobrok (sző-

lőhegyen, zártkertben), a templom, 

a  Mindszenty-keresztút, ami egy 

hagyományos keresztút, de Mind-

szentyről is szól, és ezek mind be-

kerültek a könyvbe.

K. G.: Csehimindszentről töb-

ben is részt vettek a munkában?

F. I.: Igen, és elosztottuk egy-

más között, hogy kinek mi lesz a 

dolga, ki miről szerez informáci-

ót. Több fi atal is bekapcsolódott a 

munkába: ők főleg fotóztak. A Cse-

himindszent Jövőjéért Alapítvány 

is közreműködött. A  kutatás itt a 

faluban nem volt nehéz, mert mi 

folyamatosan kutattuk és újítottuk 

fel őket, és hála Istennek, romokba 

dőlő útszéli emlékünk nincs.

K. G.: A  kistérség milyen támo-

gatást nyújtott a munkához?

F. I.: Erkölcsi és anyagi támoga-

tást egyaránt adtak. Hogy meg tud-

jon ilyen példányszámban jelenni, 

és ilyen nívósan – mert én ezt a 

kötetet egy nagyon nehéz, tartal-

mas könyvnek tartom, a  maga kis 

hibáival együtt. Nagyon kevés ilyen 

kiadványt láttam, amely rendszere-

zi egy egész járás szakrális emléke-

it. Köszönet illeti a társulás tagjait, 

hogy egyhangú szavazással anyagi 

szponzorációt is adtak hozzá.

K. G.: Volt-e olyan szakrális 

emlék (más településről), amire kü-

lönösen felfi gyelt, amit most ismert 

meg igazán?

F. I.: Megmondom őszintén, 

hogy nem nagyon, mert rendsze-

resen járom a térséget, minden te-

lepülésen többször megfordultam. 

Egy borbarát egyesületnek is tagja 

vagyok, és barátilag is járjuk a sző-

lőhegyet, így az ottani emlékeket is 

ismerem. Csak olyanokat nem is-

mertem, amelyek erdőben vannak, 

például Bérbaltaváron.

K. G.: Hogyan fogadta az elké-

szült könyvet? Milyen volt a vissz-

hangja a faluban, és a járás polgár-

mesterei körében?

F. I.: Minden képviselőtestü-

leti tagnak és hivatali dolgozónak 

rendeltem egyet karácsonyi aján-

dékként, és nagyon kedvező volt 

a fogadtatása. Már eljutott ez a 

könyv elég sok helyre. Volt, aki azt 
Déri Péter plébános és Fukszberger Imre polgármester 
a felújított csehimindszenti templomban
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mondta, hogy ez egy súlyos aján-

dék – minden szempontból. Érde-

mes volt rá időt, pénzt áldozni.

***

Több civil szervezet is részt vett 

a kötet anyagának összeállításában, 

egyikük az Összefogás Andrásfá-

ért Egyesület volt. Az általuk vég-

zett munkáról a szervezet elnökét, 

Nagyné Márff y Gyöngyit kérdeztük.

K. G.: Milyen tevékenységet vé-

gez az egyesület, és ez hogyan tu-

dott kapcsolódni a szakrális emlé-

kek feltárásához?

Nagyné Márff y Gyöngyi: 2011 

augusztusában alakult az egyesü-

letünk, és főleg közművelődési és 

értékőrző tevékenységet végzünk. 

Besegítünk a helyi önkormány-

zat programjainak szervezésébe is, 

képviseljük Andrásfát (többek kö-

zött a vasvári Rétesfesztiválon vagy 

a Hegyháti Toborzón), de saját ren-

dezvényeink is vannak, ahol ápol-

juk a hagyományainkat. Húsvét 

kapcsán őrizzük a tojásviaszolás 

hagyományát: az idősektől gyűjtöt-

tünk össze mintákat, és ezt mi élővé 

tettük. Az egyesület májusfát állít, 

illetve május végén ezt kitáncoljuk, 

ezek jó közösségformáló progra-

mok. Augusztus utolsó szombatján 

az egyesület lecsófesztivált szervez 

a faluban, ahol több csapat főz, és 

kulturális programok is színesítik 

az eseményt. Egy nagyobb tervünk, 

hogy az egykori postaépületben – 

felújítás után – helytörténeti gyűj-

teményt és régi fotókból álló kiállí-

tást rendezzünk be.

K. G.: Ki, hogyan, mikor kérte 

fel az egyesületet a szerkesztésben 

való részvételre?

N.-né M. Gy.: Nekem a polgár-

mester úr jelezte, hogy a Bérbalta-

váriak Szülőfalujukért Egyesület 

készít egy ilyen könyvet, és kérte, 

hogy küldjek nekik fotókat a temp-

lomról, haranglábról, és egy rövid 

kis vázlatot a falutörténetről. Ké-

sőbb Farkas Mária is megkeresett, 

és kért, hogy segítsek a kereszteket 

felkeresni, információkat szerez-

ni az állíttatókról, a  történetükről. 

Nagyon örültem, hogy segíthetünk!

K. G.: Körülbelül mennyi ideig 

tartott ez a munka?

N.-né M. Gy.: Rövid ideig tartott, 

mert nekem sok képem van a falu-

ról. Az egyesület részére gyakran 

fényképezek, gyűjtöm a település 

múltjának eseményeit, érdekessé-

geit, ezeket át tudtam adni. A mun-

kámból adódóan – mobilpostás 

vagyok – napi szinten találkozom 

az emberekkel, és ami érdekel, azt 

megkérdezem tőlük. Egy, a  szőlő-

hegyen lakó embert megkérdeztem, 

hogy ki állította az egyik kevéssé is-

mert keresztet, amit az illető meg is 

tudott mondani.

K. G.: Hogyan mozgatta meg a 

munka az egyesületet Önön kívül?

N.-né M. Gy.: Tizenöten va-

gyunk a csapatban, amiből kb. 8-10 

fő részt vett a munkában. Akinek 

volt régi fényképe vagy képeslap-

ja a faluról, azt a rendelkezésem-

re bocsátotta, információkkal is 

segítettek. Megkérdeztünk idő-

seket, még a 81 éves apósomat is 

folyamatosan faggatom. Az egykor 

Andrásfán nevelkedett Kósa Csa-

ba több könyvében is írt a faluról, 

a  benne szereplő adatokat is fel 

tudtuk használni.

K. G.: Mi volt az egyesületi tagok 

és a lakosság véleménye a kötetről?

N.-né M. Gy.: Gyönyörű a 

könyv kivitelezése! Az önkormány-

zat kapott is ajándékba, ill. vásá-

roltunk is pár példányt. Ezt pedig 

azoknak osztottuk ki a faluban 

karácsonyi ajándékként, akik a kö-

zösségért dolgoznak. Mindenkinek 

nagyon tetszik a kiadvány, mert 

tele van sok képpel, adattal. Rácso-

dálkoznak, más falvakról esetleg 

nem tudnak sokat, ezeket ott el 

tudják olvasni.

***

Az értékfeltáró munka egyik 

fotósa Rigó Ernő volt, aki az NMI 

Művelődési Intézet térségi koordi-

nátora a Kulturális Közfoglalkoz-

Nagyné Márff y Gyöngyi (középen) 
az Ükjeink asztala című 
programon 2014-ben

Adventi ünnepség Nagytilajon, balról Farkas Mária
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tatási Programban. Őt az általa el-

végzett munkáról kérdeztük.

K. G.: Hogyan került be a fotó-

sok közé? És volt-e más feladata is?

Rigó Ernő: A  Bérbaltaváriak 

Szülőfalujukért Egyesülettől Farkas 

Mária keresett meg, hogy tudnék-e 

segíteni egy a Vasi Hegyháton ta-

lálható szakrális emlékeket össze-

fogó kiadvány fotóanyagának elké-

szítésében. Máriával már előzőleg 

is dolgoztunk együtt, a  bérbaltavá-

ri fénykereszt átadóján, így szíve-

sen vállaltam a felkérést.

K. G.: A többiekkel milyen mun-

kamegosztásban dolgoztak?

R. E.: Azt, hogy mely telepü-

lésen kell fényképeznünk, Mária 

koordinálta. A  cél az volt, hogy 

minél részletgazdagabb fényképek 

készüljenek. Egy alkotásról több 

fotó készítése is szükséges volt, tel-

jes kép a keresztről és közelebbi a 

szobor egyes részleteiről is. Fontos 

volt, hogy kivehető legyen a teljes 

felirat, az állítás éve, és az, hogy 

kik emeltették (ahol ez olvasható 

volt). A  vasvári járás több telepü-

lésén dolgozó közösségi munkások 

is hozzájárultak a könyv elkészü-

léséhez: fényképezéssel, informá-

ciógyűjtéssel és rendszerezéssel. 

Munkánkat segítették a települések 

lokálpatriótái, akikkel közösen fel-

kerestük a kereszteket, és további 

adatokkal szolgáltak.

K. G.: Milyen állapotban van-

nak ezek a szakrális emlékek?

R. E.: Többségben gondozva 

vannak a több száz éves alkotá-

sok, a  leszármazottak vagy az ön-

kormányzatok, helyi közösségek 

összefogásának köszönhetően. 

Gyakori, hogy a külterületen lévő 

kereszteket áthelyezték a telepü-

lés központjába, ahol könnyebben 

tudják gondozni, így nem romlik 

az állapotuk.

K. G.: Van-e olyan kereszthez 

kapcsolódó történet, ami különösen 

megragadta?

R. E.: Az Oszkóban található 

egyik kőkeresztet a múlt század 

elején emelték az állíttató háza 

előtt. Az ott élő leszármazott, egy 

idős bácsi szerint a II. világhá-

borúban egy német harckocsi a 

csövével leütötte a keresztet. Ezt 

először fából pótolták, majd kő-

ből teljesen helyreállították. Olyan 

történésekről is hallottam, ame-

lyeket a kereszt állításának és a 

hit erejének tulajdonítanak: közte 

betegségből való csodálatos fel-

gyógyulás, háborúból hazatérés, 

gyermekszületés.

***

Az utolsó interjúalanyunk Far-

kas Mária, a  Bérbaltaváriak Szülő-

falujukért Egyesület elnöke, ő  kez-

deményezte az összefoglaló munka 

megjelentetését.

K. G.: Honnan jött az ötlet a 

könyv elkészítésére?

Farkas Mária: Amikor a balta-

vári fénykereszt (2017 augusztu-

sában) elkészült, akkor elkezdtem 

gondolkodni, hogy merre tovább. 

Megkérdeztem Sejber Mihály vas-

vári művésztanárt, aki restaurál 

kereszteket. Elmondtam neki, hogy 

szeretnék valamit megjelentet-

ni (könyvet, fotóalbumot – akkor 

még nem tudtam, hogy mit), és ő 

a támogatásáról biztosított. Egy 

értéktáras pályázat pedig anyagi 

hátteret is adott a kiadáshoz. Az 

anyaggyűjtéshez az NMI Műve-

lődési Intézet Vas Megyei Irodája 

segítségét kértem, ahonnan taná-

csokat, ötleteket kaptam, de a kö-

zösségi munkások is besegítettek. 

Bizonyos adatokat pedig a levél-

Körmenet Nagytilajon hegyháti közszereplőkkel

Közösségi tervezés Gersekaráton



27

 w
w

w
.k

o
z
o
s
s
e
g
im

u
v
e
l
o
d
e
s
.h

u

Kulturális partnerségek

Kuglics Gábor

tárakból, másokat a földhivatalból 

tudtunk megszerezni.

Én személyesen megkerestem 

a járás mind a 23 polgármesterét. 

Ők összegyűjtötték, hogy kik azok 

a helyi idős emberek, akik tudnak 

mesélni a szakrális emlékekhez 

kötődő legendákat, vagy történe-

teket az építtető személyéről, csa-

ládjáról.

Először a fotódokumentáció 

jött össze. Találtam egy kecskeméti 

kiadványt, annak a mintájára pró-

báltunk valamit alkotni. Barátaink 

segítettek a grafi kában, informati-

kában és más területeken is. Napo-

kon át éjszakába nyúlóan dolgoz-

tunk. Több faluból is szóltak, hogy 

nekik keresztútjuk is van, meg 

haranglábuk. Ezek is ugyanolyan 

szakrális emlékek, mint a keresz-

tek. És ha ezek is bekerülnek, akkor 

már a templomok se maradhatnak 

ki. Így kezdtük újra a kört…

K. G.: Körülbelül hányan vettek 

részt a munkában?

F. M.: A  levéltárosokkal, a  23 

polgármesterrel, a  fotósokkal, és 

mindenki mással együtt legalább 

félszázan voltunk! Volt olyan pol-

gármester, akinek vasárnap délelőtt 

szóltam, hogy sürgősen kell valami, 

és azonnal intézkedett a küldésé-

ről. Olyan segítő is ment temp-

lomot fotózni, akinek semmilyen 

kötődése nincs az egyházhoz vagy 

a valláshoz, mert fontosnak érezte 

a munkát. Felemelő volt, milyen 

szintű összefogás jött létre!

K. G.: Milyen volt a fogadtatása 

a könyvnek?

F. M.: Nagy öröm volt szá-

munkra, hogy mindenkit nagy elé-

gedettséggel töltött el! Azért önkri-

tikusnak kell lennünk, mert a gyors 

munkába sajnos csúszott néhány 

apróbb hiba is. Ennek ellenére sok 

elismerést kaptunk, a könyv mélta-

tása a könyvbemutatón és a kötetet 

övező érdeklődés egyértelműen 

mutatta a könyv sikerét. Magasabb 

szintekről, a minisztérium és a me-

gyéspüspök úr részéről is nagyon 

kedvező fogadtatásra talált.

K. G.: Mit tart a könyv igazi ho-

zadékának?

F. M.: Rövid- és hosszútávú 

hozadékai is vannak. Érdekes, új 

információk is napvilágra kerül-

tek a kutatás során. Például egy 18. 

századi térképen jelölve volt egy 

kereszt, ami ma már nincs meg, te-

hát minden bizonnyal fából készült. 

A  körülötte lévő dűlőt Keresztes-

nek hívják, de eddig senki nem tud-

ta, miért… Most már tudjuk! (Em-

lékkeresztet kellene oda állítani.)

A  munka igazi hozadéka azon-

ban a 23 település összefogása. Ez a 

könyv bebizonyította, hogy ha a cél 

olyan, ami mindenkit érint, akkor 

a Hegyhát 23 települése együtt tud 

mozdulni. Olyanok voltak, mintha 

testvérek lennének! A  vállalkozók 

is (akár a térségben élnek, akár 

csak gyökereik vannak ott) első 

szóra segítettek. Mellettük több 

plébános, egyházközség, lokálpat-

rióta helytörténész is. A  civil szer-

vezetek mellett például a csehi-

mindszenti általános iskola tanári 

kara egy emberként csatlakozott. 

A  Művelődési Intézet közösségi 

munkásaira is számíthattunk. Egy 

olyan széles körű összefogás jött 

létre, amivel a továbbiakban lehet 

és kell építkezni. És azt gondolom, 

hogy egy ilyen témájú könyvet 

mindenhol meg kellene valósítani…

FARKAS MÁRIA közgazdasági technikusként végzett, majd később népművelői tanfo-
lyamokon vett részt. 1972-90 között az Ifj úsági Lapkiadónál területvezetőként dolgozott, 
ahol iskolákkal, művelődési házakkal, klubokkal került kapcsolatba. 1990 és 2005 között 
vállalkozó volt, közben sportköri rendezvények szervezésében vett részt. 2005-től nyug-
díjas. Elmondása szerint a közösségi vénát édesanyjától örökölte, aki Szombathelyről ke-
rült Bérbaltavárra, ahol 1956-ban hittanoktatást szervezett, majd faluszépítő tevékeny-
séget végzett. Farkas Mária 2000-től alapító tagja, majd2012-től elnöke a Bérbaltaváriak 
Szülőfalujukért Egyesületnek.

DÉRI PÉTER 1984. január 4-én született Zalaegerszegen, Lentiszombathelyen élt, Lentiben 
járt általános iskolába, majd a szombathelyi Premontrei gimnáziumban érettségizett 2002-
ben. 2008-ban szentelték pappá, ekkor lett püspöki titkár és szertartó 2012-ig. 2010-12 kö-
zött pedig még a Brenner János Kollégium prefektus is volt. 2011-től 2014-ig Budapesten 
a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Kánonjogi Intézetében posztgraduális tanulmányokat 
folytatott. 2011-től a Szombathelyi Egyházmegyei Bíróságon kötelékvédőként, 2016-tól bí-
róként dolgozik.2012-től Csehimindszenten plébános, 2015-től kerületi esperes.

FUKSZBERGER IMRE 1960-ban született Szombathelyen, Csehimindszenten lakik. 
Győrben végzett a bencés gimnáziumban, majd útépítő segédmunkás lett, utána útépítő 
technikusként végzett, majd Veszprémben dolgozott. Hétvégenként egy amatőr színjátszó 
csoportban szerepelt Csehimindszenten 10 éven keresztül. 1990-ben választották először 
polgármesterré, amely posztot azóta folyamatosan betölti. A kistérségek megalakulása óta 
a Vasi Hegyhát Önkormányzati Társulás elnöke. Alapító Tagja a Mindszenty Társaságnak.

NAGYNÉ MÁRFFY GYÖNGYI 1967-ben született Szombathelyen, előbb Rábahídvégen 
élt, 1975-től pedig Vasváron. Ott végzett a Postaforgalmi Szakközépiskolában, majd 1991-
ben került Andrásfára a postára. 2004-ig volt postavezető, 2004-2007 között – az önálló 
hivatal megszüntetése után – kirendeltségvezető, majd 2007-től pedig mobilpostakezelő 
Petőmihályfán, Andrásfán és Vasvár néhány utcájában. 2005 decembere óta önkormány-
zati képviselő, 2011 augusztusa óta az egyesület tagja, 2014-től pedig alpolgármester.

RIGÓ ERNŐ 2011-ben végzett a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási Karán ban-
ki szakügyintézőként. A gazdasági szektorban dolgozott, majd 2016-tól közösségi koor-
dinátorként tevékenykedik a Vasvári kistérségben. A Kulturális Közfoglalkoztatási Prog-
ramhoz kapcsolódó szervezési és adminisztrációs feladatokat lát el.

KUGLICS GÁBOR 1976-ban született. Szombathelyen érettségizett, majd történe-
lem-földrajz szakon végzett a Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolán 1998-ban. Az ELTE 
BTK-n politológus, a  Pécsi Tudományegyetemen pedig kitüntetéses történészdiplomát 
szerzett. Dolgozott tanárként, felnőttképzésben képzésszervezőként, majd pályáza-
ti referensként. A Püspökmolnári Művelődési Ház és Könyvtár megbízott vezetője volt 
2007-2011 között. 12 éven át vezetett egy kulturális és ifj úsági területen tevékenykedő 
civil szervezetet. 2018 januárjától módszertani referensként dolgozik az NMI Művelődési 
Intézet Vas megyei irodájánál.
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Innováció

Szák BettinaSzák Bettina

Békési bábvarázs
A  Békéscsabai Napsugár Báb-

színház a bábjáték nagy múlttal 

rendelkező hagyományait, közös-

ségformáló és közösségmegtartó 

erejét képviseli Békés megyében. 

A  Művelődési Intézettel partner-

ségben az elmúlt évek során több 

kezdeményezés, szakmai műhely 

és képzés irányult erre a művészeti 

ágra. Az együttműködés eredmé-

nyeiről, tapasztalatairól Lenkefi  

Zoltánnal, a Békéscsabai Napsugár 

Bábszínház igazgatójával és Lip-

ták-Belányi Barbarával, az NMI 

Művelődési Intézet Békés Megyei 

Irodájának módszertani referens 

munkatársával beszélgettünk.

Szák Bettina: Barbi, kérlek, me-

sélj egy kicsit arról, honnan indult 

az együttműködés Békés megyében 

a Művelődési Intézet és a Napsugár 

Bábszínház között?

Lipták-Belányi Barbara: 2015 

őszén indult a közös gondolkodás 

a bábos közösségek kapcsán, az ak-

kori tervezési időszakban a Nemze-

ti Művelődési Intézet és a bábszín-

ház együttműködésével. Ennek első 

megnyilvánulása 2016. év elején 

egy néhány alkalmas intenzív bá-

bos műhely volt, ahol a bábművé-

szet iránt érdeklődő résztvevők kö-

tetlenül ismerkedhettek meg a báb-

játékkal. Ezt követte egy országos 

program: 90 órás akkreditált báb-

csoportvezetői alapismeretek kép-

zés, amely hat helyszínének egyike 

Békéscsaba volt. Ebben az oktatási 

formában részt vettek pedagógu-

sok, óvodapedagógusok, közmű-

velődési szakemberek, valamint a 

Kulturális Közfoglalkoztatási Prog-

ram közösségi munkásai. A képzés 

résztvevőivel többé-kevésbé ma 

is tartjuk a kapcsolatot, legalábbis 

azokkal, akik aktívan ténykednek 

a bábjáték terén. Tevékenységüket 

folyamatosan nyomon követjük, 

időnként megkérdezzük, mi újság 

van velük, hol tartanak a saját el-

képzeléseikben. 2017-ben az NMI 

Művelődési Intézet kezdeményezé-

sére indult a Bűvös Bábos program, 

amelynek során országosan négy 

bábcsoport mellett bábáskodtunk. 

Ezek közül egy volt Békés megyei, 

a  kötegyáni bábcsoport, akiknek 

munkáját Lenkefi  Zoli segítette 

Pallag Mária csoportvezető aktív 

közreműködésével. A  megkezdett 

folyamatokat aztán 2017 máso-

dik félévében sem engedtük el, és 

úgymond „próbáltuk ütni a vasat”. 

Feltérképeztük a megyében mű-

ködő bábcsoportokat, mert nem 

láttunk rá mindenkire. Ezt tesszük 

a mai napig is. Azok számára, akik 

a bábművészet iránt érdeklődnek 

– legyen az óvodapedagógus, peda-

gógus, csoportvezető vagy közmű-

velődési szakember – szerveztünk 

egy szakmai találkozási alkalmat, 

bábműhelyt. Ahol látunk egy kis 

szikrát kipattanni, megpróbálunk 

ott teremni, és segíteni az alaku-

ló folyamatot. Ebben dolgozunk 

együtt ma is, amihez a bábszínház 

adja a szakmai segítséget.

Sz. B.: Mit lehet tudni a Békés-

csabai Napsugár Bábszínház kül-

detéséről?

Lenkefi  Zoltán: A  Napsugár 

Bábegyüttes 1949-ben alakult meg, 

s  a kezdetektől azt tekinti a felada-

tának, hogy embereket toborozzon 

maga köré, és olyan szabadidős 

programot adjon nekik, ami egyfaj-

ta szellemiséget ad és kultúrát köz-

vetít. A  kezdetektől fogva – ami-

kor a Népművészeti, majd később 

Népművelési Intézet irányította a 

megyei művelődési házakat, me-

gyei művelődési otthonokat – na-

gyon fontos szerepe volt a bábcso-

portok szervezésének abban, hogy 

egyrészt közösséget formáljon, 

másrészt pedig ismeretet adjon 


