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Települések növekedő lélekszámú sorban

Matyasovszky MargitMatyasovszky Margit

Kultúrával marasztaló Alibánfa
Beszélgetés Cziráki Imrével, 
Alibánfa polgármesterével

Alibánfa Zala megye északi ré-
szén, Zalaegerszegtől 11 km-re fek-
szik a Zala folyó partján. Az itt élők 
valaha az erdőgazdálkodás köré 
szervezték az életüket, így minden 
épület fából készült. A faluból három 
építmény került be a zalaegerszegi 
Falumúzeumba: egy füstös-konyhás 
boronaház, egy hétszögletes fa pálin-
kafőző és egy harangláb. Az egykori 
szeres település ma egyike a Zala-
egerszeg vonzáskörzetébe tartozó 
kisközségeknek: az itt lakók ingáz-
nak a nagyvárosi munkahely és idilli, 
falusias otthonuk között. Alibánfa 
maroknyi lakossága kreatív közös-
ség: a 440 fős településen rendszere-
sek a kulturális, családi és sportprog-
ramok, színjátszó csoport, dalkör 
működik – utóbbinak maga a pol-
gármester, Cziráki Imre is oszlopos 
tagja, aki a helyi kultúra szervezését 
az elvándorlás megakadályozásának 
egyik eszközének tartja.

Matyasovszky Margit: Polgármes-
ter úr, hány lakosa van most a telepü-
lésnek?

Cziráki Imre: Napjainkban a tele-
pülés 440 fős, ebből kb. 100 fő a nyug-
díjas és 100 fő kiskorú lakos. Sok a 
munkanélküli, akik szerencsére a köz-
munkaprogramokban ideiglenesen el 
tudtak helyezkedni.

M. M.: Mióta polgármester Ali-
bánfán?

C. I.: 2010-től, de korábban a leg-
első ciklusban is én töltöttem be a 
tisztséget, 1990 és 1994 között. Ak-
kor egy munkahelyváltás miatt félbe 
kellett szakítanom, most azonban 
ugyanez a munkahely adta meg a le-
hetőséget, mert elengedett nyugdíjba, 
hogy elvállalhassam ezt a ciklust.

M. M.: Hol dolgozott előtte?
C. I.: Körmenden egy osztrák ér-

dekeltségű bútorgyárban, ami egy jól 
funkcionáló, remekül működő cég. 
A  térségben több településen is van-
nak gyáraik.

M. M.: Miben változott meg a pol-
gármester úrnak, illetve a családjának 
az élete, amióta betölti a tisztséget?

C. I.: A  változást tulajdonképpen 
mindenben megéljük. Sokkal többet 
vagyok az emberek között, más irányú 
elfoglaltságokat, feladatokat kell ellátni. 
A  családommal sajnos kevesebbet tu-
dok lenni a programok sűrűsége miatt, 
de szerencsére így is marad időm rájuk, 
hisz az ember, amire akar, arra tud is 
időt szakítani! Van egy fi am és egy lá-
nyom, és mostanra két kislány unokával 
is büszkélkedhetek, akik 9 és 13 évesek.

M. M.: A gyerekei milyen gyakran 
járnak haza?

C. I.: Egyikük a velünk szemben 
levő házban lakik, a  másik Zalaeger-
szegen, de heti rendszerességgel ha-
zalátogat.

M. M.: Ön szerint mivel jár a pol-
gármesterség?

C. I.: A  polgármesterség lénye-
gében olyan, mint egy család, csak a 
család egy kisebb létszámú, a  polgár-
mesterség egy nagyobb lélekszámú, 
egész települést karol össze. A  csa-
ládban is vannak jó, rossz dolgok 
egyaránt, így a településen is, csak ez 
utóbbiban több szálon futnak ezek a 
dolgok. A problémákat azonban meg 
kell oldani mind az időseknél, mind a 
fi ataloknál. Meg kell próbálni közös 
nevezőre jutni, hogy mindegyik fél a 
lehető legjobban járjon.

M. M.: A  faluban milyen kultu-
rális eseményeket tud generálni, mint 
polgármester?

C. I.: Az a nagy szerencsénk itt 
a községben, hogy vannak olyanok, 
akik szeretik szervezni és véghezvin-
ni a kulturális programokat. Működik 
amatőr színjátszó csoport, fi atalokból, 
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idősekből tevődik össze, akiknek az 
elmúlt évben bemutatójuk is volt, itt 
helyben. Azóta szerencsére több hely-
re is hívták őket, Zalaszentivánra és 
Zalaszentgyörgyre is, többek között 
alapítványi bálok műsoraihoz. Ami-
óta pedig beindult a Spiritusz prog-
ram, más helyeken is felléptek, hatal-
mas sikert aratva.

M. M.: Mondana pár szót a Spiri-
tusz programról?

C. I.: A program a Zalai Falvakért 
Egyesület pályázata, melynek célja a 
vidéket felvállalni képes, a helyi közé-
letet aktívan formáló kreatív emberek, 
közösségek megerősítése. Az Alibán-
fa Fejlődéséért Közalapítvány elnöke 
és még két településbeli személy az 
illetékes a Spiritusz projektben, ők ve-
zénylik és koordinálják a kapcsolódó 
folyamatokat, programokat.

M. M.: A  Közalapítványon kívül 
hány civil szervezet működik a község-
ben?

C. I.: Az említett közalapítványon 
kívül van egy sportkörünk, ami lénye-
gében a labdarúgásban telik ki és van 
a helyi Polgárőr Egyesület, tehát ösz-
szesen három civil szervezetünk van.

M. M.: Minden korosztályt le tud-
nak fedni ezekkel a szervezetekkel?

C. I.: Lényegében igen, ráadásul 
működik egy dalkör is, a  Lila Akác 
Dalkör, aminek én is tagja vagyok: ez 
az Alibánfa Fejlődéséért Közalapít-
vány keretein belül működik, akár-
csak a helyi nyugdíjasklub és az ifj ú-
sági szervezet.

M. M.: A  dalkör milyen dalokat 
ad elő, illetve hol lépnek fel?

C. I.: Az énektanárunk Zalaeger-
szegről jár ki hozzánk heti rend-

szerességgel, egy-egy órás próbára. 
A  próbáink a faluházunk kistermé-
ben zajlanak. Lényegében népdalokat 
adunk elő nemzeti ünnepeinken és 
más jeles napokon. Természetesen 
ezekhez az alkalmakhoz illő dalokat 
is tanulunk, de minden nemű helyi 
rendezvényen részt veszünk, például 
az idősek napján vagy falunapon. Fel-
léptünk már a környező településeken 
is, és a jövőben is tervezzük, hogy 
megmutassuk a tudásunkat, például 
Abasáron a Katonadalok Fesztiválján.

M. M.: A  hétvégén lezajlott Eger-
vári kistérségi vásáron hogy sikerült a 
fellépésük?

C. I.: Szerencsére ismét jól szere-
peltünk, de mondhatjuk, hogy ezen a 
rendezvényen már „törzsvendégnek” 
számítunk. Ezenkívül a 10. évfordu-
lóját ünneplő Lakhegyi Daloskör is 
meghívott minket a zártkörű ren-
dezvényükre, amelyen velünk együtt 
négy dalkör lépett fel. A születésnapi 
összejövetel nagyon jól sikerült, zá-

rása belenyúlt a késő esti órákba. Re-
méljük, hogy jövőre nekünk is sikerül 
idecsábítanunk őket, hiszen 2015-ben 
a Lila Akác Dalkör lesz 10 éves.

M. M.: A  faluház milyen rendsze-
rességgel van nyitva?

C. I.: A  faluház mindenki előtt 
nyitva áll. Igény szerint várja az ér-
deklődőket, rendezvényeken és téli 
estéken a fi ataloknak nyújt lehetősé-
get a közösségi élet megélésére. Ekkor 
sportolási lehetőséget biztosít, úgy-
mint asztalitenisz és csocsó. Nyáron 
a faluház területéhez tartozó játszótér 
várja a mozogni vágyókat. Az épület-
hez tartozó zöldövezet elég nagy, így a 
focipálya is itt található. Az épületben 
működik a büfé, ahol frissítőt lehet 
vásárolni.

M. M.: Milyen új közművelődési és 
kulturális programokat sikerült elindí-
tani, megvalósítani az ön ciklusában?

C. I.: Tavaly a Nemzeti Művelő-
dési Intézet Zala Megyei Irodájával 
közösen sikerült megszervezni a Ka-
punyitogató rendezvényt, aminek 
kifejezetten nagy sikere volt. Ennek 
záróakkordjaként lépett fel a Kanizsai 
Tánckör, ami azért volt különleges, 
mert a helybéliek különösen érdek-
lődők a messzebbről érkezett fellépők 
iránt.

Jelenleg folyik egy nagyberuházás: 
a LEADER pályázaton nyertünk közel 
nettó 23 millió forintot, amiből a régi 
épület teljes korszerűsítése, átépíté-
se kapcsán egy Konferenciaterem és 
Helytörténeti ház fog létrejönni. Az 
átadás várhatóan a jövő hónapban 
lesz. Az itt létrejövő állandó kiállí-
táshoz pedig folyamatosan gyűjtjük 
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a helyi értékeket. Ide szeretnénk át-
költöztetni a dalkörünket vagy épp 
a könyvtárat is, hisz a faluházunk 
kezd túlzsúfolt lenni. A  könyvtárunk 
könyvállománya folyamatosan cse-
rélődik, együttműködünk a mozgó-
könyvtárral. Jövőbeni terveink között 
szerepel a faluház nyílászáróinak fel-
újítása is.

M. M.: A  Nemzeti Művelődési In-
tézet által szervezett Kapunyitogató 
rendezvény milyen folyamatot indí-
tott el a településen?

C. I.: Szükség lenne olyan kézmű-
ves foglalkozásokra, közösségépítő 
programokra, amilyeneket a Kapu-
nyitogató is felölelt, azonban nincs 
meg hozzá a megfelelő szakképzett 
ember, aki ezt koordinálni tudná. 
A  helytörténeti házban kiállításra ke-
rülő tárgyi és szellemi emlékek ösz-
szegyűjtésének fontosságát illetően 
a Nemzeti Művelődési Intézettől is 
megerősítést kaptunk.

M. M.: Melyek a rendszeresen visz-
szatérő kulturális rendezvények a tele-
pülésen?

C. I.: Nyaranta egy alkalommal 
kétnapos nyári elfoglaltságot szok-
tunk szervezni a gyerekeknek, ami 
mozgásra, sportolásra biztosít nekik 
lehetőséget, és remek közösségépítő 
programokkal is találkozhatnak. En-
nek megvalósításában a szülők is nagy 
segítségünkre vannak. Minden évben 
megrendezzük a Mikulásvárót, a  ka-
rácsonyi ünnepségünket és az idő-
sek napi rendezvényünket. Ezenfelül 
rendszeresen ellátogatunk Novára, az 
aratóversenyre, ahol szép sikereket 
értünk el.

M. M.: Milyen kulturális progra-
mokat szeretne a jövőben megszer-
vezni?

C. I.: Természetesen a szokásos 
programjainkat szeretnénk megtar-
tani, a  falunapot, az idősek napját, 
a  nemzeti ünnepeket vagy épp a val-
láshoz köthető ünnepeinket. Ezenkí-
vül a Konferenciaterem avatása is egy 
nagyobb szabású rendezvény keretein 
belül valósul meg. Településünkön 
él egy személy, aki idén július 26-án 
lesz 100 éves, neki is szeretnénk egy 
ünnepséget szervezni. Elvégre nem 
kis dolog, ha egy ekkora településen, 
mint Alibánfa, él egy ilyen sokat látott 
ember. Úgy gondolom, hogy büszkék 
lehetünk rá és megérdemli, hogy egy 
összejövetelt szervezzünk a születés-
napján.

M. M.: Milyen hatással van Zala-
egerszeg közelsége?

C. I.: A város közelsége nagy feladat 
elé állítja a rendezvények szervezőit a 
programok nagysága vagy színvonala 
tekintetében is. Mindemellett a helyi 
lakosság igényeit kell elsősorban szem 
előtt tartani. A  földrajzi elhelyezkedé-
sen túl a lakosság létszáma és összeté-
tele is meghatározó: Alibánfa inkább 
elöregedő település. A  legnagyobb 
befolyásoló tényező az anyagi helyzet. 
Nincs helyi munkalehetőség. Ez gondot 
jelent a családoknak és az önkormány-
zatnak egyaránt. A  munkahellyel ren-
delkezők többnyire a közeli városba jár-
nak dolgozni. A közmunka valamelyest 
segítséget jelent, a Kulturális Közfoglal-
koztatási Programban is részt vettünk, 
örülnénk, ha folytatódna. A  település 
kulturális élete nem vonatkoztatható 
el a falu mindennapi életétől, az itt élők 
jóérzésétől, ezért fontos fenntartani és 
gondoskodni róla.

CZIRÁKI IMRE polgármester, 2010-től 
áll a falu élén. Családfő, két gyermeke 
és kettő unokája van. Nyugdíjas, aki 
azonban a közéletben tevékeny szere-
pet tölt be, önkormányzati és civil ol-
dalon is.

MATYASOVSZKY MARGIT művelő-
dés szervező, térségfejlesztő, vidék-
fejlesztési menedzser és marketing 
tanácsadó. A  Nemzeti Művelődési In-
tézet Zala Megyei Irodájának munka-
társa 2013 év novemberétől a TÁMOP- 
3.2.3.B-12/1C-2013-0001 számú „Több-
célú közösségi terek fejlesztése” című 
projektben kulturális koordinátori felada-
tokat lát el. Részt vesz az élethosszig tartó 
tanulás és a helyi értéktárak kialakítását 
elősegítő programokban.


