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Középpontban az esélyteremtés

Lipták-Belányi BarbaraLipták-Belányi Barbara

A Megyeri Kézműves Falu
Beszélgetés Szente Bélával és Zalai Erikával

A  magyar közművelődés 21. 

századi közösség- és esélyteremtő 

törekvéseinek szép példája a Békés 

megyében található Mezőmegyeri 

Kézműves Falu. A  kezdeményezés 

gesztora a Csabagyöngye Kulturális 

Központ, ami Mezőmegyer telepü-

lésrészben a boldogulás esélyeként a 

kreatív iparból kiindulva, helyi kéz-

műves mesterekre építve ad új szí-

nezetet a közösségi művelődésnek.

Szente Béla, a  Csabagyöngye 

Kulturális Központ igazgatója 2016 

júniusában egy közművelődési 

szakmai napon beszélt a jelenleg 

zajló folyamatokról, aktualitások-

ról. A  cikk másik megszólalója 

Zalai Erika – a „megyeri” Arany 

János Művelődési Ház szakmai ve-

zetője arról mesélt, hogy mit jelent 

számára a kézműves falu ideája, 

s miként nyújtott segítséget annak 

megvalósításában, hogyan élt, lé-

legzett vele együtt.

Lipták-Belányi Barbara: Szente 

Béla gondolatindító előadása kap-

csán fogalmazódott meg bennem 

a felismerés, hogy mi ugyan most 

a Megyeri Kézműves Falu kap-

csán beszélgetünk, de a valóságban 

mennyire kiterjedt és szerteágazó is 

az a háttér, amibe ez a koncepció 

szervesen beleépül. Mit gondol a 

kreatív ipar kifejezésről?

Szente Béla: A  kreatív ipar na-

gyon komplex terület, többszem-

pontú megközelítés is célszerű 

lehet. Végezhetünk uniós vagy 

történeti áttekintést, vizsgálhatjuk 

a jogi környezetet, szót lehet ejte-

ni a versenypolitikáról, a kulturális 

sokszínűségről, a digitális váltásról, 

a  globalizációról, különböző prog-

ramokról – mint az Innovatív Unió 

vagy a Kreatív Európa program  –, 

a  kulturális és kreatív ipari megol-

dásokkal új szolgáltatási ötleteket 

fejlesztő citylab-okról, de fi gyelem-

re méltók lehetnek a foglalkozta-

tási, kutatási adatok is. Számomra 

azonban a „kulturális és kreatív 

ipar” egyik legmegfoghatóbb meg-

közelítését a „Highlights of Hun-

gary” kitalálója és megvalósítója, 

a  Super Channel nevű kreatív tar-

talomfejlesztő csapat adja:

„Kitalálunk, átcsomagolunk, új-

ragondolunk, helyzetbe hozunk.”

A projekt évről évre kiválasztja 

és versenyezteti a kulturális és kre-

atív iparág képviselőit. Ami miatt 

fontosnak tartottam, hogy beszél-

jek erről, az az, hogy e megmé-

rettetésen megjelenő kreatív pro-

duktumok több mint egynegyede 

akár a mi házainkban is otthonra 

találhatott volna. A  már lezajlott 

négy fesztivál mellett kakaókon-

cert, éjféli muzsika, asztalosműhely, 

vállalkozói program, kamaratárla-

tok voltak a Highlights of Hungary 

eddigi listáján. A nevezettek között 

kevés az egyéni teljesítmény, több-

ségük alkotóközösségek munkája. 



31

 w
w

w
.k

o
z
o
s
s
e
g
im

u
v
e
l
o
d
e
s
.h

u

Középpontban az esélyteremtés

Lipták-Belányi Barbara

Szívesen indítanám egy ilyen ver-

senyen az egyik kisházunk projekt-

jét, a Megyeri Kézműves Falut.

L-B. B.: A  ma már az alko-

tó, kétkezi mesterségeknek otthont 

adó, példaadásra méltó régi-új kö-

zösségi színtér története még 2010-

ben a Békéscsabán lezajlott intéz-

ményracionalizálásával kezdődött, 

melynek köszönhetően az újonnan 

létrejött Csabagyöngye Kulturális 

Központhoz csatolták a megyeri 

művelődési házat. Mint tudjuk, az 

ilyen összevonásoknak számos elő-

nye mellett hátrányai is vannak. Az 

egyik legnagyobb kockázat, hogy 

egy zárt faluközösség az ilyen dön-

tésekre bizalmatlansággal reagál. 

Nem történt másként ebben az eset-

ben sem. Évek kellettek ahhoz, hogy 

elfogadják a változást, ráadásul 

hat év alatt már a harmadik szak-

ember dolgozik a településrészben. 

A nehézségek ellenére mégis sikerült 

előremutató megoldásokat találni, 

mi volt ennek a folyamatnak a tör-

ténete, hogyan született meg a Kéz-

műves Falu?

Sz. B.: Első lépésként egy kéz-

műves műhelysorozatot indítot-

tunk el, amelyben különböző tech-

nikák, mesterségek bemutatására 

került sor, illetve újraindítottuk 

a kézimunka szakkört, aminek a 

különlegessége az volt, hogy a 84 

éves Jutka néni visszatért taní-

tani, átadni minden tudását egy 

új, középkorú generáció számára. 

Ma egy korábbi tanítványa viszi 

tovább a munkáját, koordinálja a 

csoport életét. Újraindult a Teaház, 

a  „Tűz-kör” foglalkozásai, bemu-

tatkozásai, amik mind-mind új szí-

neket hoztak a munkába. A Csaba 

Táncegyüttes egyre többet látoga-

tott ide Megyerbe. Több civil szer-

vezet közfoglalkoztatottal együtt 

érkezett, ami lényegében a két-és 

fél fős kultúrházból egy szervezői 

csapatot teremtett. Ekkor megje-

lent a művelődési ház irodájában 

egy internet-lovag, Futó Zsolt 

(kollégiumi nevelő, négy gyermek 

édesapja, felesége mézeskalácsos), 

a  magyar népzenét hallgatók Fa-

cebook-csoportjának létrehozója. 

Az oldal szinte véletlenül született, 

de hamar komoly népszerűségre 

tett szert, ma 13.000 tagot számlál. 

Innen jött az ötlete, hogy ha már 

ilyen sokan hallgatják a magyar 

népzenét, szép és nemes cseleke-

det lenne egy találkozót szervez-

ni. Miután alapos igényfelmérést 

végzett a már említett közösségi 

oldalon, a  bíztató szavak eredmé-

nyeként mint megyeri lakos be is 

ballagott a „kultúrba”, hogy mi len-

ne ha…

Az I. Kárpát-medencei Nép-

zenei Találkozóra már a Nemzet-

stratégiai Kutatóintézet együttmű-

ködésével került sor 2015. július 

elején. Mezőmegyeren, ahol eddig 

jószerével csak „lakodalmas rock” 

szólt, új erőre kapott a zenei-kul-

turális élet. A falu népe még némi 

távolságtartással szemlélte az ese-

ményeket, de az imént már megis-

mert alkotók és kulturális munká-

sok már egy emberként dolgoztak 

a sikerért. Ráadásul ezen a hétvé-

gén ünnepeltük a művelődési ház 

átadásának 50. évfordulóját is. Az 

egybeesés ellenére a látogatottsá-

gon akár fanyaloghattunk is volna, 

de nem vártunk ezreket. Mezőme-

gyer otthonos volt, kedves, egysze-

rű és szép, mint egy magyar népdal.
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Középpontban az esélyteremtés

A  tavalyi év elején a Csaba-

gyöngye Hungarikum Klubjában 

létrejött az új idők első közös be-

mutatkozása. Voltak ugyan eddig 

is kisebb mesterségbemutatók, de 

ez alkalommal „itt és most” kilenc 

mester és további kilenc amatőr 

kézműves mutatkozott be, akik va-

lamilyen módon kötődnek a falu-

hoz vagy a csapathoz.

A  többség, főleg a fi atalabbak 

– bár mindenki a népművészet út-

ján indult – már a 21. században 

gondolkozik. Alkotásaik nemcsak 

szépek és autentikusak, de funkci-

onálisak és korszerűek is akarnak 

lenni. Jó példa erre Juhász Francis-

ka foltmozaik készítő műhelye és 

internetes boltja. Játékos, egyedi 

világa a mai lakáskultúra-divatot és 

az öltözködési trendeket követi.”

L-B. B.: Mindezekkel a folya-

matokkal párhuzamosan elindult 

a gondolkodás arról is, hogy a te-

vékenységek milyen, a  megélhetést 

célzó, támogató formában tör-

ténhetnek. Felmerült a szociális 

szövetkezet, alapítvány, egyesület, 

háziipari szövetkezet gondolata, 

végül az egyesület mellett döntött 

a társaság, mely Mezőmegyeri 

Kézműves Faluért Egyesület néven 

jelenleg bejegyzés alatt áll. Milyen 

távlati terveik vannak még a jövőre 

nézve?

Sz. B.: Elkezdődött tehát a kö-

zös gondolkodás. Tanulmányoz-

zuk a jogokat, építjük a brand-et, 

pontosabban csináljuk a kulturális 

tartalomfejlesztést, keressük a kö-

zös nevezőket. A tervek komolyak, 

hiszen a művelődési ház melletti 

portára már elkezdődtek az alku-

dozások, s  talán még pályázatok 

is lennének egy saját alkotóház és 

kisbolt megépítésére. Egy skicc 

már el is készült ebből. A  távolab-

bi tervek közt falusi szálláshely ki-

alakítása, falumúzeum létrehozása, 

kézműves alkotótáborok szervezé-

se, a  gyapjúfeldolgozás lépéseinek 

bemutatása kézi kártolóval, a  szö-

vés és a rokkán fonás bemutatója, 

látványprésház, közösségi kertek, 

gyógynövénykert kialakítása szere-

pel. A  Ház megújulása is tervezés 

alatt van, amely nem csak nyílás-

záróiban, energiagazdálkodásában, 

hanem remélhetőleg küllemében 

is idomul az új projekthez. A  kéz-

műves falu népe a tulipánt válasz-

totta jelképül, úgyhogy egy-két év, 

és tulipános ház fogadja majd az 

érkezőket.

Talán így néz majd ki…
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Középpontban az esélyteremtés

Lipták-Belányi Barbara

Néhány lelkesítő, bíztató jelet 

leszámítva nincs még elmélete a 

dolgainknak. Tudjuk, nem nagy ez 

az ország, nem lehet benne 3000 

kézműves falu. Az sem kérdéses, 

hogy az érték és az értékesíthető-

ség kérdése is örök dilemmája lesz 

a mi szakmánknak, de úgy gondo-

lom, nem tehetjük meg, hogy nem 

próbáljuk meg alkalmazni dolgaink 

egy részére a kulturális és kreatív 

ipar törvényszerűségeit.

L-B. B.: Közművelődési szem-

pontból hogyan jött az ötlet?

Zalai Erika: Amikor 2014-ben 

a megyeri művelődési ház szakmai 

vezetője lettem, elsődleges felada-

tomként azt kaptam, hogy találjam 

meg azokat a területeket, amivel a 

helybeli közösséget aktivizálhatjuk. 

A településrészben több, mint 1% a 

kézműves szakemberek aránya, ez 

lett a gondolkodásunk vezérfona-

la. Eköré szerveződött a közösség. 

Több szakkört sikerült beindíta-

nunk, s emellett a Megyeri Teaház-

ban kéthavonta főleg történelmi 

és néprajzi előadásokkal vártuk a 

helybelieket, illetve újjászerveztük 

a több tízéves múltra visszatekin-

tő Arany János Színkört is. A 2015 

júliusában megrendezett I. Kár-

pát-medencei Magyar Népzenei 

Találkozó nagy lendületet adott a 

helyi törekvéseknek. 2016-ban a 

II. Kárpát-medencei Magyar Nép-

zenei Találkozó mellett az I. Kár-

pát-medencei Fazekas Találkozó is 

megvalósult nyolc fazekas mester 

részvételével, emellett a népzenei 

találkozó tiszteletére megalakult 

az Arany Menyecskék népdalkör is. 

Emellett egy alkotótábort is szer-

veztünk. A részvételt egy dologhoz 

kötöttük csupán, aki alkotni jön 

ebbe a táborba, annak vállalnia kell, 

hogy a többi résztvevő számára ő is 

tanít valamit. A tábor olyan sikeres 

volt, hogy az eredetileg egyhetesre 

tervezett közös alkotás kéthetes-

re nyúlt, és folyamatosan kaptuk 

az alapanyag felajánlásokat, hogy 

tudjuk tovább is folytatni. A  tá-

borban a nemezelés, bőrművesség, 

lemezdomborítás, hímzés, szövés, 

gyöngyfűzés, fazekasság és fafara-

gás rejtelmeibe kóstolhattak bele 

a résztvevők. A  művelődési ház 

köré szerveződő civil szervezetek 

támogatásával további eredmé-

nyeket tudtunk elérni. A Budapest 

Bank Békéscsabáért programban a 

Magyar Nemzeti Egység Egyesület 

segítségével Farkas Gábor fazekas-

mester megépítette a falu kemen-

céjét, egy új típusú mobilkemencét, 

amely a művelődési ház udvarán 

lett elhelyezve. Ennek révén a Me-

gyeri Kézműves Műhely rendez-

vénysorozatunk Megyeri Főzőmű-

hellyel bővül, ahol Farkasné Szegfű 

Anikó segítségével a helybeliek be-

letanulhatnak többek között a ke-

nyér- és kalácskészítés fortélyaiba. 

Szerveződik már a III. Kárpát-me-

dencei Magyar Népzenei Találkozó 

és a II. Kárpát-medencei Fazekas 

Találkozó, amelyek időpontja 2017. 

június 9-11.

Megyer Árpád-kori te-

lepülés, nevéből is kiderül, 

hogy a legjobb szálláshelyek 

közül való lehetett, hiszen 

a fejedelmi törzs nevét őrzi. 

A  Csolt nemzetségből való 

Ábrámfyak uralták, de a csa-

lád kihalta után a török idők-

ben nemigen lakták. Később 

Gerla pusztája, ahol szegény 

telkes jobbágyok élnek. 1858-

ban átrobog rajta az első vo-

nat, később megállója is lesz. 

A 19. század végén Dobozhoz 

csatolják, s csak 1923-ban vá-

lik önálló községgé. Levente-

otthonát 1952-ben alakítják 

át kultúrházzá, tánccsoport, 

énekkar, színjátszókör mű-

ködik benne. A  lelkes kul-

túrmunka eredménye, hogy 

1965 nyarán új művelődési 

házat avathat a falu. Ez az 

épület lesz a település szel-

lemi központja. Önálló taná-

csát 1973-ban veszti el, ek-

kor csatolják a szomszédos 

Békéscsabához, s  lesz annak 

VII. kerülete. A  kétezer lako-

sú városrészt kertvárosi öve-

zetként tartják számon, de 

viszonylag zárt faluként él a 

mai napig. Lakóinak több-

sége Csabán dolgozik, bár a 

számadatok jelentős munka-

nélküliségről tanúskodnak, 

a  népesség nem dologtalan 

– saját földjén vagy a környék 

szürkegazdaságában szinte 

mindenki talál kenyeret. Sem 

gazdag, sem elszegényedett 

településnek nem tekinthető, 

s  ugyanígy nincs elöregedő-

ben sem, viszont már nincs 

benne egy iskolára való gye-

rek sem. Óvodája megmaradt, 

de a nagyobbak már a város-

ba járnak iskolába. A  vonat 

néhány éve újra nem áll meg, 

s bár jelentős templomos hely 

volt a 16. századig, ma legma-

gasabb épülete egy tűztorony.
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Középpontban az esélyteremtés

A  Megyeri Kézműves Falu gondolata először 

2007-ben, Varga Gáborral, az akkori Megyeri Mű-

velődési Ház igazgatójával Mezőmegyer kulturális 

esélyeiről szóló beszélgetés kapcsán ötlött fel. Az 

általa szervezett Teaházak közönségéből formáló-

dott egy olyan csapat, amelyet kézművesek, gyógy-

füvesek, lekvárfőzők alkottak. Ebből a kezdemé-

nyezésből a 2010-ben bekövetkezett intézményi 

összevonás után kezdett igazán kibontakozni a 

kézműves falu ügye. A dolog mögött egyelőre még 

inkább csak kiállítók álltak, és nem egy alkotókö-

zösség. Mindenesetre két éven keresztül rendsze-

res megjelenéseik voltak a különböző helyi meg-

mozdulásokon, többnyire a Kulturális Központ 

Hungarikum Klubjának szervezésében. A  legna-

gyobb probléma az volt, hogy az idősebb korosztá-

lyon kívül, a településrész többi lakója lényegében 

kerülte az intézményt. Ebből kiindulva a követke-

ző időszakban inkább kortárs műfajok körüli pró-

bálkozások kezdődtek, mint a hip-hop és a bili-

árd-klub. Szünetelt a Teaház, nyugalmi állapotba 

került a kézműves falu ügye. A 2015-ös munkater-

vi egyeztetéseknél nagyon fontos szempont volt a 

kézműves falu újragondolása. Egyrészt, a TOP-os 

készülődésekben a város is kitörési pontokat kere-

sett a „kerületnek”, másrészt készült egy közösségi 

felmérés, ami szintén a településrész „brand”-sze-

rű megjelenéseit hiányolta. Mindezeket fi gyelem-

be véve, a gondolkodásmódot az irányította, hogy 

ne csak szabadidős megközelítések legyenek, ha-

nem a megvalósítás közösségi és foglalkoztatási 

elemeket is tartalmazzon. Új alapállásra kellett te-

hát helyezkedni. Egy kistelepülési munkában jártas 

kolléganőt, Zalai Erikát helyeztek oda, aki „vitte” 

magával a Tűz-kör Közhasznú Kulturális Egyesüle-

tet. Ez egy dobkör, tagjai az archaikus szertartások 

sajátosságait kutatják. A  munkát három kulturá-

lis közfoglalkoztatott is segítette. Közben a Csaba 

Táncegyüttes nyugalomba vonult mestere is oda-

költözött a Ház szomszédságába, és jelentkezett 

egy ott élő tanár is, hogy szeretne egy népzenei ta-

lálkozót. Apró elmozdulások voltak ezek, amelyek-

be bele lehetett kapaszkodni. A közösség, ami köré 

a kezdeményezés szerveződhetett lassan-lassan 

épült: Gerlai Ferencné, Ica néni fafaragó, a  klasz-

szikus népi faragások mestere, emellett gyermek-

játékokat és nemezárukat is készít, és főszervezője 

a minden-szentgyörgyi sárkányeregetésnek. Far-

kas Gábor fazekas, aki megkapta a népművészet 

ifj ú mestere címet. Főzőedényeit saját fejlesztésű, 

speciális állóképességű anyagból készíti, s  az edé-

nyen belüli levegőáramoltatás ősi technikáit kutat-

ja. Munkáival a Vörösmarty tértől Nagyszakácsiig 

minden valamire való kirakodó vásáron találkoz-

hatunk. Ki a szabadtűzön főtt csülkös babját kós-

tolta, nem felejti. Király Tamás nemezes, világjáró 

ember, aki egy Megyer melléki tanyán él önellátó 

biogazdálkodóként. Ledzényi Pálné, Jutka néni – 

aki sajnos már elhunyt, ám felbecsülhetetlen mun-

kája ma is tovább él a közösségben – elsősorban 

szövéssel és hímzéssel foglalkozott, de lényegében 

minden technikát ismert, művelt, és ami legalább 

ilyen fontos, át is adta tudományát. Sokáig vezette 

a művelődési ház kézimunkaszakkörét. A  falu élő 

lexikona volt, mely tudást helytörténeti jellegű írá-

sok őrzik. Egy közösség csak stabil alapokra épül-

het, ez az alap pedig a megyeri kézműves falu népe.

SZENTE BÉLA a Csabagyöngye Kulturális Központ igazgatója, a Kulturális Központok Országos Szövetségének elnöke. Több mint 30 
éve van a pályán, három diplomás, Bessenyei György-díjas népművelő. 1995-ben „Átváltozások” címmel szervezési menedzsmentből 
jelent meg szakkönyve. A sokoldalú kulturális szakember nevéhez számos művészeti és közösségi kezdeményezés, fesztivál, turisztikai 
fejlesztés is köthető. Szívügyének tekinti az ifj úság művészeti nevelését, gyermek,- és ifj úsági színházi darabok szerzője és dalszöveg írója. 
A Csokonai közösségi – díjas Csabai Színistúdió művészeti vezetője.

ZALAI ERIKA 2004-ben diplomázott művelődésszervezőként az Eötvös József Főiskolán. 2005-től a békéscsabai Meseház munkatársa volt, 
2011-től pedig a Csabagyöngye Kulturális Központ tagintézményeiben dolgozott. 2011 és 2014 között a Jaminai Közösségi Ház, jelenleg 
pedig a mezőmegyeri Arany János Művelődési Ház szakmai vezetője. Húszéves kora óta foglalkozik civil szervezetekkel. Egykori lakóhelyén, 
Pusztaföldváron, többéves önkéntes ifj úságsegítő munkát végzett, alapító elnöke volt a Vajda Sára Ifj úsági Kulturális Egyesületnek. A Tűz-
kör Közhasznú Kulturális Egyesület elnöke. A kézműves falu munkáját a Mezőmegyeri Kézműves Faluért Egyesület alelnökeként is segíti.

LIPTÁK-BELÁNYI BARBARA a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán diplomázott szociológusként 2006-ban, később 
ifj úságsegítő és kulturális menedzser végzettséget is szerzett. Pályáját egy gyakornoki program keretében önkéntesként kezdte a Békés 
Megyei Művelődési Központban, majd öt és fél évig tevékenykedett települési szintű közművelődési feladatellátásban. 2013 novembe-
rétől, a Nemzeti Művelődési Intézet Békés Megyei Irodájában, 2017. január 1-től az NMI Művelődési Intézet Nonprofi t Közhasznú Kft. 
Dél-Alföldi Központjában dolgozik módszertani referensként.


