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Polgármester – iskolaigazgató

Mátyus AlizMátyus Aliz

Beszélgetés Burghardt Ferenccel, 
Pápakovácsi polgármesterével

Mátyus Aliz: Pár napja voltam 
Pápakovácsiban, egy délelőttöt együtt 
töltöttem a pedagógusokkal az isko-
lában. Egy iskola jól tükrözi faluja 
állapotát és főleg a falu vezetőjének 
a hozzáállását falujához. Amit érzé-
keltem, az az volt, hogy a falu vezeté-
se mellett jó lehet tanárnak lenni az 
iskolában. Ma nincs könnyű helyzete 
egy iskolaigazgatónak, de könnyebb 
igazgatónak lenni Pápakovácsiban, 
mint esetleg más falvakban, más te-
lepüléseken.

Az iskolában kaptam meg a sze-
gedi egyetemisták kutatásából ké-
szült összefoglalót a faluról, amely-
ből látható, hogy egy bizonyos szisz-
téma alapján nézték végig a falut. Én, 
aki életem első felét falukutatóként 
töltöttem, meglepődve láttam, hogy 
ezek a fi atalok nem a gazdag magyar 
falukutatói hagyományra támasz-
kodnak. Eredményeik különössége a 
magyar faluhoz kevéssé illő sziszté-
ma következménye. Azért az, hogy 
szegedi egyetemisták elkerültek a 
Dunántúlra és foglalkoztak egy tele-
püléssel, mindezzel együtt is, nagyon 
kedvező tény. Biztos, hogy a javukra 
vált. Megállapították, hogy vonz-
za Pápakovácsi az embereket, hogy 
ide szívesen települnek, Pápáról is. 
Hozzáteszem olyan családok, ame-
lyeknek a faluhoz tartozó, tágas te-
rületek alkalmat adnak a lótartásra, 
a  csaknem tanyás vidékre jellemző 
távoli porták megépítésére. De nem 
csak lakni jönnek szívesen a pápai-
ak és más környékbeli városiak, ide 
a pedagógusok is szívesen jönnek ta-

nítani, és ide a diákokat is szívesen 
hozzák, illetve engedik szüleik az is-
kolába, tanulni. Tehát vonzereje van 
a falunak.

Mióta polgármester? Mik voltak 
az elképzelései, amikor elvállalta, 
hogy polgármester lesz? Mitől alakul 
így ennek a falunak az élete? Mi ebben 
a saját szerepe?

Burghardt Ferenc: A  szülőtele-
pülésem Pápakovácsi, itt születtem 
1967 márciusában. Ugyan a tanul-
mányaim meg a munkahelyem egy 
időre elszólított innen, Budapesten 
jártam főiskolára, Szombathelyre ke-
rültem, Sopronba, majd vissza a szü-
lőfalumba, mivel Pápán dolgoztam. 
Új munkakörömből adódóan Győrbe 
kerültem, de lakóhelyem továbbra is 
Pápakovácsi maradt. 2008-ban letet-
tem az egyenruhát, egyéni vállalkozó 
lettem.

Az életem jelentős részét a köz-
ségben éltem, a  falu közösségi életé-
ben, mint német kisebbségi képviselő, 
aktívan részt vettem, ezért úgy gon-
doltam, hogy igenis tudnék többet 
tenni a szülőfalumért. Ismerem az 
embereket, itt építkeztünk a felesé-
gemmel. Azt éreztem magam is, és 
akikkel beszélgettem, azok is, hogy 
a faluban nincs meg az összetartás. 
Mindenkinek megvan a saját dolga, 
baja, ami lefoglalja, amit megpróbál 
leküzdeni. Ekkor határoztam el 2010 
nyarán, hogy indulok a választáson a 
polgármesteri megmérettetésen. Arra 
építettem fel nagyrészt a programo-
mat, hogy egy kicsit összehozni ezt a 
települést.

Amit a településről tudni kell, 
hogy az idegen csak keresztülrohan 
rajta, és csak akinek konkrét ügye van 
vagy betéved a faluba, az látja meg 
ennek a településnek a szépségét.

M. A.: Sőt, Pápakovácsi mellett 
megy el az út, nem keresztül megy 
át rajta az átutazó, egyetlen utcáját 
érinti. Még csak bele se lát az ember. 
Magam is meglepődtem, amikor teljes 
valóságában feltárult előttem, kas-
télyiskolájával, módos házaival, az 
1800-as években épült, szép festésű ka-
tolikus templomával.

B. F.: Nagyon sokan, csak amikor 
valamilyen apropóból ideveti őket 
a sors, akkor látják, hogy rendezett, 
vonzó település. Győrhöz hasonló-
an – ahol sikk kiköltözni falura – ez a 
falu egy aranybánya lehetne. Itt, Pápa 
környékén még nem így vannak vele 
az emberek.
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M. A.: Igen, ez itt valóban nem 
jellemző. A  szegedi diákok tévednek, 
amikor szuburbanizációról* beszélnek.

B. F: Az, hogy iskolánk van, és 
ilyen jó, vonzza a diákokat. Maga az 
iskola épülete is csodálatos építmény, 
régi kastélyépület. Aminek megvan a 
hátulütője is: fenn kell tartani ezt az 
épületet. Amíg a Klebelsberg intéz-
ményfenntartó központ nem vette át, 
és nem csak az épületfenntartás volt 
a feladatunk, hanem az intézmény 
fenntartása, működtetése is, beval-
lom őszintén, nagyon sok pénzbe 
került nekünk, amit pluszban kellett 
hozzátenni, hiába működött társulás-
ban a környező falvakkal. Mindig a mi 
feladatunk volt, hogy a pluszköltségek 
jelentős részét hozzárakjuk.

M. A.: Akkor a Klebelsberg rend-
szerről el lehet mondani, hogy ez egy 
pozitívuma.

B. F.: Igen, és van más is. Mert 
akárhogy is nézzük, a polgármester a 
pedagógia tekintetében laikus. Ha egy 
iskolaigazgató azt mondta, hogy igen, 
ez kell, nehéz volt vitatkozni vele 
szakmai téren, mikor ez az ő szakmá-
ja, én csak a pénzügyek felett rendel-
keztem. Azt mondom, hogy ebből a 
szempontból egészségesebb így.

Az iskola kastélyépülete, vélemé-
nyem szerint még bőven élhető, azon-
ban egy külső felújítás ráférne. Egy-
szer már egy pályázatot az elődöm 
beadott, az nem járt eredménnyel, 
most indul egy pályázat december 
folyamán, ami a település képét meg-
határozó épületek felújítására irányul, 
ezen szeretnénk elindulni, és megújí-
tani az épület külsejét. Műszakilag, 
egyéb szempontból még tökéletesen 
megfelel a célnak. Én is idejártam 
ebbe az iskolába még annak idején, 
sőt a Zsuzsa néni – a jelenlegi igazga-
tó – volt a kémia tanárom.

M. A.: Az igazgatónőről sokat 
mond, hogy a 17 fős tantestületéből 
hét az ő tanítványa. Micsoda tantes-
tület lehet az ilyen! Milyen jó lehet az 
együtt dolgozni képességük!

B. F: Régebben – míg önkormány-
zati fenntartású volt az iskola – gyak-
rabban átmentem, konkrét dologgal, 
megbeszélni dolgokat, de azért nem 
hagyunk ki olyan dolgokat ma sem, 

mint a nőnap, a pedagógusnap. A ma-
gunkénak érezzük az iskolát, még ha 
csak az épületet tartjuk fenn, akkor 
is. A  kapcsolatunk nagyon jó a taná-
rokkal, amiben tudnak, segítenek. Ezt 
a kapcsolatot megerősítik a testvérte-
lepülési kapcsolataink is. Az is, mind-
egyik kapcsolódik iskolai szinten is, 
bár most Erdélyben épp az iskolai 
szint döcög. És a német kapcsolatban 
is. De ott nem csak az iskolai. Nin-
csen semmi olyan jel, hogy megsza-
kadna a kapcsolat, csak én azt gondo-
lom, hogy ha egy polgármester alakít 
ki valamit, annak örül és magáénak 
érzi. Lett ott egy váltás, és az új nem 
ezt érzi fő feladatának. Ezt az ottani 
emberek is megérezték és alakítottak 
egy német-magyar baráti társaságot, 
ők mozgatják ezt az egész területet, 
tehát nem fog a kapcsolat megszűnni. 
Évente találkozunk, legalábbis a ba-
ráti társasággal. Az önkormányzattal 
kétévente. Önkormányzati szinten az 
idén ünnepeltük a kapcsolat 15. év-
fordulóját.

M. A.: Itteni fi atalok is részesei en-
nek a kapcsolatnak?

B. F.: Ez jobban működött, amikor 
még az önkormányzat focicsapatot, 
zenekart tudott mozgatni. Meg kell 
állapítani, hogy a baráti társaság in-
kább idősebb tagokból áll, és már ez a 
sportos jelleg azért annyira nincs meg. 
Ők úgy szervezik a jövetelüket, hogy 
mindig az augusztus 20-i ünnepség-

re érkeznek, minden második évben 
részesei ennek a megemlékezésnek. 
A  németek az ünnepeikre nagyon 
büszkék tudnak lenni, és ők nálunk is 
ezt látják augusztus 20-án. Itt mindig 
szentmisével egybekötött az ünnepi 
megemlékezés – a liturgia keretében 
kenyérszentelés is van. Utóbbi évek-
ben, hogy a megszentelt kenyérből 
mindenkinek jusson, kisebb cipókat 
csináltatunk, nemzeti színű szalag ke-
rül rá, és minden résztvevő kap ebből.

Tannheim a testvértelepülésünk, 
ahonnan két díszpolgára van a tele-
pülésünknek.

M. A.: Hány cipót sütnek?
B. F.: 120 darabot, és emellett van 

még a nagy kenyér. Meg vannak szen-
telve a cipók is. Két nyelven megy az 
ünnepség, a  szentmise, jó idő esetén 
a templom előtt, a székely kapu alatt, 
ami az erdélyi testvértelepülésünk 
adománya.

M. A.: A német testvér településsel 
sikerült olyan kapcsolatot alakítani, 
hogy a diákok mehessenek nyáron a 
nyelvet gyakorolni?

B. F.: Igen. Működött, iskola szin-
ten, a  hagyományos csereprogram, 
családoknál laktak kint is és nálunk 
is a gyerekek. A kapcsolatban problé-
mát jelent a tannheimi önkormányzat 
kisebb szerepvállalása és az, hogy le-
csökkent a gyermeklétszám és jelen-
leg Tannheimben nincsen felső tago-
zat, eljárnak a gyerekek más telepü-

* A szuburbanizáció a módosabb középrétegek kiköltözésének a folyamata, amely egy nagyobb város külső területeire vagy a vá-
ros környéki agglomerációba irányul.

Testvértelepülés-tábla
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lésre, az alsósokat pedig – koruknál 
fogva – nem szívesen engedik el ilyen 
hosszú útra. Amikor legutóbb kint 
voltunk, már próbálták alapítványi is-
kolába visszavinni a gyerekeket, de ez 
még kialakulóban van.

M. A.: Ez tényleg probléma. Nem 
is tudom, hogy lehet egy ilyet áthidal-
ni. Talán, ha újra lesz felső tagozatuk. 
És miért éppen Tannheimmel alakult 
kapcsolat?

B. F.: Ezt az iskola kezdeményezte, 
elhatározták, hogy keresnek egy test-
vériskolát. Mivel a gyerekek németet 
tanultak már akkor is, a  nyelvgya-
korlás szempontjából jó lenne német 
nyelvterületről egy kapcsolat. Most 
a 15 éves évforduló kapcsán össze-
szedtem a régebbi dolgokat, és láttam, 
hogy volt egy intézmény, amin ke-
resztül lehetett keresni testvériskolát, 
és Pápakovácsinak Tannheim jelzett 
vissza.

M. A.: Azt szeretném kérdezni, 
hogy a faluban mondja, hogy érzékelt 
egy össze nem tartást, azt lehet tudni, 
hogy a törésvonalat mi okozza?

B. F.: Én nem törésvonalnak látom, 
inkább, hogy mindenki magával volt 
elfoglalva. Egyre többen jártak mesz-
szebbre dolgozni, a  távolabbi munka-
hely miatt, későn érnek haza. Fárad-
tak a hétvégére. A falusi élet rengeteg 
munkával jár. A  háztartás, a  háztáji, 
a kert, a családi ház, mindig kell vala-
mit tenni körülötte. És mindenki fon-
tosabbnak érezte azt. Meg még, hogy 
akkor fölöltözni, elmenni, inkább nem. 

És akkor: ki a húzó korosztály a tele-
pülésen. Én az idősekben éreztem ezt, 
mert ők ráhatással vannak a fi atalokra. 
Velük kellett a hangot megtalálni. Az-
óta nagyon jó színvonalú nyugdíjas ta-
lálkozóink vannak. A településhez tar-
tozó Attyapusztán működik egy idősek 
otthona. És hogy ők vannak, a  113 
lakójukkal, annak mi minden előnyét 
élvezzük: a postánk megmaradt, mert 
velük együtt 600 fölött volt a lakos-
ságszám. Az intézmény igazgatójával 
sokat beszéltünk a település és az in-
tézmény kapcsolatáról, és a nyugdíjas 
találkozókra, meg a település minden 
megmozdulására meghívjuk a lakókat, 
akik szívesen vesznek részt a rendez-
vényeken, különösen a nyugdíjas ta-
lálkozókon, ahol saját korosztályukkal 
találkozhatnak.

M. A.: Az nyáron van valamikor?
B. F.: Nem, nálunk ez mindig no-

vember elején szokott lenni. Most 
egy kicsit az idősek világnapjához 
próbáltunk közelíteni, ami október 
1-jén van. 2015-ben október köze-
pén tartottuk. Nagyon-nagyon jól 
sikerült. A  szervezését elkezdjük jó 
előre. A  megyei könyvtárak évente 
ajánlanak ki programokat a települé-
seknek, amiből lehet választani, ilyen-
kor mindig lecsapunk egy-egy jó ren-
dezvényre, amit be tudunk illeszteni 
a miénkbe. Az idén a Greznár Zoltán 
cigányzenekara volt az egyik ilyen le-
hetőség, egy nótaénekessel. Mi kell 
más az időseknek? Én azt gondolom, 
hogy ez nagyon jó. Ezek a programok 

jó színvonalúak, és nem mellesleg in-
gyenesek.

Az idei rendezvényen föllépett a 
Vegyes pálinkás kórus, a  csapatban 
a környező településekről több kor-
osztályból is találunk tagokat. 15 fős, 
lelkes kórus. A  modernebb slágerfel-
dolgozások, de gyermekdalok is sze-
repelnek a repertoárjukban.

Van egy másik kórusunk, ami már 
profi ként működik, a vezetőjét a tele-
pülés fi nanszírozza, és a kórusnak a 
tevékenységébe is besegítünk. A  tele-
pülésről négy-öt tagja van a kórusnak. 
Édesapám is énekelt, sajnos meghalt 
pár éve.

Egy hivatásos énektanár, Üveges-
né Ozorai Hortenzia vezeti, ő a Türr-
ben énektanár és a pápai Bárdos kó-
rusban is énekel.

M. A.: Szóval, ő foglalkozik evvel a 
kórussal.

B. F.: Igen, ők a népdaltól kezdve 
mindent énekelnek. A  kórusban pá-
pai és helyi tagok vannak. Minden 
héten, kedden, az önkormányzat épü-
letében próbálnak. Nagyon sok helyre 
járnak fellépésre is, szerepelnek a te-
lepülés rendezvényein is. A  testvérte-
lepülési találkozókon voltak kint több 
alkalommal is, Erdélyben és Németor-
szágban is.

M. A.: És hogy lehet őket utaztat-
ni? Például a testvérvárosokba.

B. P.: A  településnek van egy 17 
fős autóbusza. Amikor nagy találko-
zók vannak, akkor bérelt autóbusszal 
megyünk, körülbelül ötven ember.

M. A.: És abból ez a kórus hány fő?
B. F.: 12-14, valahogy így. Minden 

évben adnak egy karácsonyi koncer-
tet a templomban, önállóan vagy ven-
dég fellépőkkel. 2015-ben a bakonyjá-
kói énekkarral énekeltek közösen. Ott 
a polgármesterasszony a kórusveze-
tő. A két kórus kapcsolata nagyon jó. 
A  karácsonyi műsor végén, a  hagyo-
mányok szerint, a  helyi német nem-
zetiségi önkormányzat a jelenlevőket 
meghívja egy pohár teára, forralt 
borra, beiglire. A templomból kijövet 
megvendégelik a résztvevőket.

M. A.: Nem esett még szó a nemze-
tiségi önkormányzatról.

B. F.: Minden évben szerveznek 
nemzetiségi találkozót, 2015-ben 
november 28-án volt a találkozó a 
településen. Már hagyománya van, 
különféle német nemzetiségi és más Nyugdíjas találkozó, 2014
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kulturális együttesek lépnek fel, majd 
batyus bál zárja a rendezvényt. 2015-
ben először – és ezzel is szeretnének 
hagyományt teremteni – a szom-
szédos település, Kup község Német 
Nemzetiségi Önkormányzatával kö-
zösen rendezték meg.

M. A.: És annak hol tudnak helyet 
adni?

B. F.: Az iskola kertjében, a kastély 
kertben, még a 80-as években építet-
tek egy úgynevezett többcélú épületet, 
ami sport- és kulturális célokra is al-
kalmas. Az iskola ebben tartja a tor-
naóráit, kulturális műsorokat is ebben 
szoktunk rendezni. Kivétel a falunapi 
rendezvény, amire mindig egy nagy 
sátrat állítunk. Azt nyáron, hagyo-
mányosan augusztus végén tartjuk, 
augusztus 20-a után. A többcélú épü-
letben kerül megrendezésre a nyugdí-
jas találkozó is, ahol az egyik fellépő 
mindig egy komolyabb szinvonalú 
zenekar vagy előadó, tavalyelőtt pél-
dául a Leblanc Győző és a párja, egy 
élő kívánságműsor keretében – előt-
te leadták a listát, hogy miből lehet 
választani – egy fantasztikus műsort 
adtak. Az idősek nagyon-nagyon él-
vezik. A  nyugdíjas találkozónak meg-
van a menete, egy pár szóval mindig 
köszöntöm az időseket, a  megjelen-
teket, következik a műsor, amikor en-
nek vége, akkor jön a vacsora – leg-
utóbb bográcsban főztek pörköltet 
tarhonyával –, majd vidám mulatság, 
tánc. Az adósságkonszolidációban 
részt nem vevő önkormányzatok közé 
tartoztunk, és ezért kaptunk 10 millió 
forint támogatást, aminek egy részét 
rendezvény asztalok és székek beszer-
zésére fordítottuk.

M. A.: És azt hova tudják tenni, 
mikor a tornaterem…

B. F.: Van egy raktározó helyi-
ségünk. Olyan székeket, asztalokat 
vettünk, amik egymásba rakhatók. 
Ügyeltünk erre, hogy ne foglaljon 
nagy helyet. 100 széket és 15 asztalt 
vásároltunk.

Óvni kell a padozatát a teremnek, 
mert alapvetően sportolásra van ter-
vezve, ez egy érdekes, gumírozott 
sportbevonat, de megvannak rá a 
szőnyegek, amiket ilyenkor lerakunk. 
Van mobil színpadunk, az idén besze-
reztünk egy hangosító berendezést. 
Most már csak jó programokra van 
szükség.

M. A.: És amikor az emberek nem 
rendezvényre, hanem csak néhányan 
össze akarnak jönni, van arra hely?

B. F.: Az önkormányzat épületé-
ben van egy helyiség, ami erre a célra 
alkalmas, ott, ahol a kórus is próbál. 
Alapvetően ez a német nemzetiségi 
önkormányzatnak is a kis rezidenci-
ája. Ezt biztosítja az önkormányzat 
az ő összejöveteleikre. És, még ami 
nagyon fontos – az idősek megszólí-
tásával kezdtem az emberek egymás-
hoz közelebb hozását –, a megalakult 
nyugdíjas klub is, minden hónap első 
hétfőjén, itt jön össze. Van egy mag, 
férfi ak, nők, az időseken belül minden 
korosztályból, a  friss nyugdíjastól a 
80 évesig. Aki tud mozogni, van olyan, 
aki bottal, eljön. Kicsit kibeszélgetik 
magukat, különböző előadásokat – pl. 
egészségmegőrző és bűnmegelőzési 
tájékoztatókat – tartanak részükre a 
felkért előadók. Kaptak egy színes tá-
jékoztatót az idősek otthonának életé-
ről is. Az önkormányzat a kisbuszát 
biztosítja, ha kirándulni szeretnének 
menni. Voltak az elmúlt évben Tatán, 
Kisbéren kiránduláson, minden év-
ben szerveznek maguknak utat. A  le-
bonyolításban segítünk. A kolléganők 
megszervezik, az étkezést lebeszélik, 
szívesen csinálják, úgy látom.

M. A.: A sváb hét végén, pénteken 
egy délelőttöt töltöttem az iskolában, 
és jól tudtunk beszélgetni. Ami az or-
szágban tapasztalatom adódott azt 
én is mondtam, ők is az övékét. Ebből 
is az szűrhető le, hogy valószínűleg a 
nagyszülők lehetnek azok, akik azt 
tudnák biztosítani a gyerekeknek, az 
unokáiknak, amit a mai futós világ 
miatt az aktív korosztály, a  szülők 
nem. Érdemes lenne megnézni, hogy a 
nyugdíjas klubban kik azok, akik úgy 
tudnak lenni az unokájukkal, hogy a 

gyereknek érdekesebb vele, mint egy 
számítógéphez odaülni. És erről a 
tapasztalatról érdemes lenne beszél-
ni, és gondolkodni azon, hogy tud ez 
a téma visszatérően szerepelni. Azt 
látom az országban, hogy azon a te-
lepülésen, ahol erre elkezd fi gyelem 
kialakulni, jók az eredmények és sze-
rencsések a gyerekek. És ezek pici dol-
gok, de eredményesek. Ha például egy 
nagymamának még van ahhoz ereje, 
és csinál egy kicsi kertet az unokával, 
amiben a gyerek láthatja, hogy az ő 
retke, aminek a magját ő vetette el, és 
aminek a helyét ő csinálta meg, hogy 
nő ki, sokat tett az unokájáért. És van 
olyan falu, ahol egyik nagymama lát-
va, hogy a másik mellől nem megy el 
a gyerek, maga is kertet csinál, hogy 
nagymama-unoka kert-mozgalom 
tud kialakulni. Ugyanis, ha egy nagy-
mamának ez sikerül, aki tudja is, hogy 
miért és mire büszke, meglátszik rajta, 
hogy boldog. A  boldogság komoly ér-
zés: kis retekágyások lesznek faluszerte 
tavasszal. És akkor arról lehet beszél-
getni az óvodában, iskolában, és nem 
csak a televíziós fi lmről. De másképp 
lehet az ilyen gyerekeket tanítani is, 
másként tudnak bemenni a tanárok 
ezekhez a gyerekekhez az órára, mert 
más az ilyen gyerekeknek a fi gyelme, 
a  türelme. Még ülni is képesek nyu-
godtan. Levegőztek, mozogtak. Én úgy 
vélem, ezek a kulcsdolgok. Az idős kor-
osztály nélkülözhetetlen. Nem véletlen, 
hogy ők járnak össze. A  múltjukban 
van az a tudás, ami összehozza őket 
a többiekkel. Érdemes elérni, hogy ne 
csak a saját korosztályukkal élvezzék, 
hogy együtt vannak. Alkalmakat jó te-
remteni, hogy hasznossá tehessék ma-
gukat. Meghosszabbodik az életük tőle. 
Micsoda tanulság az gyerekeknek, ha 
megismerik a nagyszüleik régi játékait. 

Falunap, 2012
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Nem véletlen, hogy a jó néptánc taná-
rok a népi gyerekjátékokkal kezdenek. 
Micsoda hangulata van, például egy 
Adj király katonát játéknak is. Milyen 
nagy dolog elkezdeni a település gyere-
keit abba az irányba vinni, amitől még 
egy szülő is újra azokat az eszközöket 
tudja a gyereknevelésben használni, 
mint amit vele kapcsolatosan még le-
hetett. Mert lefekvéskor esti mesét an-
nak a gyereknek mesélhet a szülő, aki 
nem egész nap egy számítógép mellett 
ült. Az állandó televíziózás egy idő 
után csak a látható világra tesz fogé-
konnyá. Érdektelen lesz minden, ami 
verbális. Ezért nehéz az iskolákban is 
tanítani. Látom az íróműhelyes di-
ákjaimon, Pápán, hogy meglepi őket, 
hogy az irodalom való valamire. Nem 
találkoztak vele középiskolás korukig, 
hogy az az egyetlen, ami a gyerekben 
még meglevő tágasságot – felnőtt szin-
ten – kondicionálni képes. Látszik a 
gyerekrajzokon, hogy milyen világot 
érdemes őrizni bennük. És erre a mese 
a jó, aztán pedig az irodalmi alkotá-
sok – a klasszikus, jó irodalom. Ha 
egy irodalom tanár foglalkozik ezzel 
a gondolattal, akkor másképpen fog 
tanítani. De a diákok is fogékonyak rá. 
Nekem volt tavaly olyan diákom, aki 
azt mondta, amikor elmondtam az 
irodalomról, hogy mire jó, hogy hát 
a csuda vigye el, hogyha ő ezt tudta 
volna, másképp osztja be az idejét. Az 
irodalom eszköz. Ahogy Pápa város 
folyóirata is. Csinálom a város folyó-
iratát, de eszköznek tekintem. Eszköz-
nek például ahhoz, hogy egykori Som-
lai útiként, alsóvárosiként – az a pa-
raszt része volt a városnak, a faluként 
kezelhető része, nem is rosszabb álla-
potú, mint az összes falu – szervezek 

egy alsóvárosi társaságot. Azokra az 
értékekre hagyatkozva, amiket, míg jö-
vök-megyek, megállok emberekkel, az 
egykori közös értékekből megérzek. Ha 
lesz alsóvárosi társaság, megint meg-
lesz a lelke a városrésznek. Akkor tar-
tunk ott, ahol Pápakovácsi azzal, hogy 
van nyugdíjas köre. Így lehet elkezdeni 
újra építkezni. Az iskoláknak is fontos, 
hogy gondoljanak rá és elkezdjenek a 
falura is hatva dolgozni, mert iskola 
és falu, az nagyon egy. Az iskola is ak-
kor kap fogékony gyerekeket, ha képes 
arra is fi gyelni, ami az iskolán túl van. 
Amiről lehetne azt gondolni, hogy 
az már nem az ő területe, nincs ott 
ügyük. De nem! És ezek a meglátások 
adják az élet izgalmát. Ez határozza 
meg, hogy az ember hogyan tölti el az 
idejét, mit tud még a felhalmozotthoz 
hozzátanulni, hozzágondolni, és mit 
tud mindebből – különböző módokon 

– közvetíteni. És ezekről a dolgokról 
mind szó került a pedagógusokkal az 
iskolában. A  Pápakovácsira eljutá-
som egyébként az iskola igazgatónőjé-
nek köszönhető. Az ő személyiségének 
olyan vonzereje van, aminek nem le-
het ellenállni…

Szeretném, ha még a faluról be-
szélnénk. A diákok kutatási beszámo-
lójából az érezhető ki, hogy van itt egy 
réteg, amelyiknek a falu többi lakosá-
hoz képest nagyobb a jóléte.

B. F.: Azt mondom, hogy kiugró 
nincs.

M. A.: Nincs a két véglet?
B. F.: Nincs a két véglet, mesz-

sze nincsen úgy, mint amit látok a 
környező falvakban. Nálunk nem a 
tősgyökeres lakosok, hanem a bete-
lepültek egy része alkotja a kevésbé 
tehetős réteget. De tényleg nincsenek 

végletek. Itt az emberek presztízskér-
désnek tekintik, hogy dolgozzanak, 
hogy legyen munkahelyük, és ez ne 
közmunka legyen. Nyilván van egy-
két család, ahol másképp nem tud-
ják megoldani, ők teszik a dolgukat 
ebben a keretben. Nézem a tévében, 
hogy tíz-húsz fős közfoglalkoztatott 
létszám van egy-egy faluban. Itt nincs. 
Ide úgy kell vadászni közmunkást.

M. A.: Nem gondolja, hogy ez a 
falu svábságával is összefügg?

B. F.: Biztos, hogy azzal is, igen. 
A  szemlélettel, hogy én nem szoru-
lok rá senkire, én magam megoldom. 
Igen, ez látszik.

M. A.: Az ön felmenői hogy kötőd-
tek a mezőgazdasághoz?

B. F.: Voltak hagyományok mind a 
két családban. Anyai részről a nagy-
apám molnár volt, itt volt malma a 
faluban.

M. A.: És sikerült arról a malom-
ról már mindent megtudni, és ezt köz-
kinccsé tenni a faluban?

B. F.: Közkinccsé még nincsen 
téve, mert itt a Séd-patakra épült több 
malom is. 3-4 malom is működött a 
településen. Amikor jött az államo-
sítás, ugyan az épületet meghagyták, 
de a berendezését elvitték. És vége 
lett a történetnek. Nagyapám beállt 
a téeszbe magtárosnak és így tovább. 
Végigjárta ezt az utat. Apai részről 
Bakonyjákóról költöztek a településre. 
Nagyanyám még Unger nevű német, 
fordításban magyart jelent. Ő  még 
folyékonyan beszélt németül. Nekem 
onnan jött az indíttatás, hogy az én 
időmben még nagy szó volt az oro-
szon kívüli más nyelv tudása. Abban 
az időben Benkő Jenő volt az isko-
la igazgatója, és az ő felesége gannai 
származású volt, az Ili néni anyanyel-
vi szinten beszélt németül. Különóra 
keretében, aki erre érzett indíttatást, 
jelentkezhetett németre. Itt kaptam 
meg az alapokat a német nyelv elsa-
játítására. Aztán szakközépiskolába 
jártam, ott nem volt az oroszon kívül 
más idegen nyelv oktatása. És a főis-
kolán is olyan szerencsétlenül alakult, 
hogy a németet nem tudtam tovább 
folytatni, olaszt tanultam pár éven 
keresztül, ami sajnos mostanra már 
nagyon elhalványult.

Visszakanyarodván a malomhoz 
és a némethez, a rendszerváltás után 
ingatlanokat kerestek külföldiek. Sok 

Nyugdíjas kirándulás, 2015
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osztrák jött a faluba, Attyapusztán 
működött egy panzió, ahova rend-
szeresen jártak külföldiek. Ott tud-
ták meg, hogy eladó a malomépület 

– ami a nagyapáméké volt –, és meg-
vették. Én segítettem a felújítás lebo-
nyolításában, közben pedig sikerült 
német nyelvtudásból fölszednem ma-
gamra annyit, hogy akár a testvérte-
lepüléssel egy telefonbeszélgetésre is 
tudok vállalkozni. Ők ennek nagyon 
örülnek, mert önkormányzati szinten 
nem volt meg ez a nyelvi kapcsolat.

Hogy itt most az iskolában a gye-
rekek emelt óraszámban tanulhatják a 
németet, látszik, hogy mekkora a von-
zása. Körzeten kívülről jön az iskola 
létszámának az egyharmada! Falura ki-
menni, meg hogy falusi iskola – mindig 
megvoltak az előítéletek. Ezeket az elő-
ítéleteket félre téve ennyi gyerek ide jár.

M. A.: Ez nagyon nagy dolog, és 
sokat mutat.

B. F.: Az eredményeik megvannak. 
Aki innen kikerül, bárhol megállja a 
helyét. Amikor még én jártam általá-
nos iskolába, több osztály volt egy te-
remben. És én még így kezdtem.

M. A.: Az összevont iskolák a leg-
jobbak között voltak az országban. Én 
külön tanulmányoztam őket, mert 
Beke Kata egy rovatot vitt a Tandem 
folyóiratban, és engem kért meg, hogy 
menjek, és az országban osztatlan is-
kolákat keressek fel. Írtam róluk egy 
tanulmányt. Azért is vállaltam el, 
mert a fi am éppen iskolába készült, és 
vittem magammal. És hallgatta a be-

szélgetéseket, olyan iskolaigazgatóktól 
és egyben tanítóktól, akik ilyen iskolát 
csináltak. És látta, érzékelte a falva-
kat, amikben ilyen iskola van. A Tisza 
környékén voltunk, éppen árvizes idő-
szak volt, ott hallott arról, mit, hogyan 
csinálnak emberek, amikor baj van, és 
egy egység a falu. Hallotta, hogy ta-
nulnak a gyerekek egy olyan iskolában, 
ahol nem csak a tananyagról van szó, 
hanem mindig róluk is, és a családról, 
a  rokonságról, az utcáról, a  szomszé-
dokról és a faluról. Ez lenne egészsé-
ges, hogyha ez jellemezné az iskolákat. 
A  pápakovácsi iskola ezt tudja. Ezek 
ugyan pici másképp gondolások, csak-
hogy minden egy kicsit jobb lesz tőlük.

B. F.: Nagy jelentőséggel bír a fa-
luban az iskola. A településen, annak 
ellenére, hogy 580 körüli lakosság-
létszámmal rendelkezünk, van iskola, 
egy nyolcosztályos általános iskola. 
Ez fantasztikus! Féltünk is, bevallom 
őszintén, amikor a Klebelsberg intéz-
ményfenntartó átvette, hogy össze-
vonás lesz, hogy nem lesz egy ilyen 
iskolának létjogosultsága. De meg-
van! És biztos vagyok benne, hogy ha 
nem egy ilyen igazgatónk van, akkor 
már nem lenne iskolánk. És az a falu 
halálát jelentené. Látjuk most is, hogy 
nyáron mi van a faluban, amikor szü-
net van.

M. A.: Igen. Ezt Pápán is nagyon 
lehet látni. Amíg a diákok iskolába 
járnak, van élet.

B. F.: Jönnek reggel, futnak a gye-
rekek kint a testnevelés óra keretében 

az iskola körül. Jön az ebédes kocsi, 
viszi az ételt. Van egy körforgása a 
napnak ilyenkor a településen. És 
nyáron, mintha csak a falu is kipihen-
né magát. És akkor szeptemberben 
újult erővel jönnek a fi atalok.

M. A.: Turizmus nem igazán ala-
kult még a faluban?

B. F.: Tavaly került átadásra két 
pályázat útján létesült kis panzió a te-
lepülésen. Nem nagy befogadóképes-
séggel, 5-6-8 főket tudnak befogadni. 
Ők a falusi turizmusra építenek. Van 
Attyapusztán egy fogadó, ami már 
régóta ebből él, a  lovas turizmust kí-
nálja. Mint mindenhol, a válság után 
egy kicsit megcsappant a forgalma, 
a  vezetője vissza is jött tanítani, ami-
kor már a panzió nem igényelt akkora 
munkát. Ő  a település könyvtárosa 
is, osztályfőnökként tanít, és nagyon 
szereti, hogy megint gyerekekkel fog-
lalkozhat.

M. A.: Olyan családok nincsenek, 
akik a házukba fogadnak vendéget?

B. F.: Az nincs. Vendégszeretők a 
település lakosai, de azért megvan az 
a kis tartás.

M. A.: És, ha az erdélyiek a test-
vértelepülésről ide jönnek?

B. F.: Valamikor családoknál lak-
tak az erdélyi vendégeink, sőt a néme-
tek is. Ott kint mindig is családoknál 
vagyunk elszállásolva. Itt, amíg a gye-
rekek voltak a fő mozgatói a dolognak, 
addig működött itt is. De szerintem 
az is megvan a lakókban, főleg a né-
metek irányában, hogy hátha nem ezt 
várták esetleg, hátha nem tudják azo-
kat a körülményeket biztosítani, amit 
egy német megszokott. Bár abszolút 
nem jellemző, hogy bármi is kevésbé 
lenne itt jó.

Vargyas község a mi erdélyi test-
vértelepülésünk, rajtunk kívül Po-
roszló, Vésztő, Szabadszállás is a test-
vértelepülésük. Sőt, a  devecseri, az 
előző összetételű önkormányzat már 
szintén fölvette velük a kapcsolatot, 
ők nem is tudták, hogy mi Vargyassal 
testvértelepülési kapcsolatban állunk, 
de mikor megtudták, akkor rajtunk 
keresztül próbáltak eljutni hozzá-
juk, aztán, mivel ez az önkormányzat 
nem folytatta a tevékenységét tovább, 
megszakadt a kapcsolatfelvétel. Én 
azt gondolom, hogy annak idején, 
amikor ezek a testvértelepülési kap-
csolatok megszülettek, mindenki se-2015. március 15.
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gíteni akart nekik. De aztán erre a se-
gítségre már nem igazán van szükség, 
úgy érzem. Más lett a helyzet itt is, ott 
is. És megmaradt a kapcsolat. Hosszú 
idő után – 2007 óta – 2013-ban sike-
rült ismét találkozni. Én azelőtt soha 
nem voltam Erdélyben, 2013-ban 
sikerült. A  vargyasi testvértelepülés 
egy európai uniós pályázat keretében 
tudott egy nagyszabású testvértelepü-
lési találkozót szervezni. A  találkozó 
nagyon nagy élmény volt számomra 
is. Az összes testvértelepülés ott volt, 
érdekes volt találkoznom velük. De 
nekem nagyon új volt, minden. Mert 
eleve Erdélyt látni! Csak hallottam 
korábban, hogy micsoda fantasztikus, 
milyen szép, hogy milyen vendégsze-
retők az emberek. Már az utazás is 
kalandos volt. Tényleg, mintha egy 
más világba csöppent volna az ember. 
Olyan fahídon kellett a falut megkö-
zelíteni, hogy a buszsofőrnek könyör-
gött az ottani polgármester telefonon, 
hogy nyugodtan menjen át rajta, nem 
lesz probléma. A  sofőr azért leszállí-
totta az utasokat, és úgy ment át. És 
tényleg nem volt probléma. Ott az 
emberek tényleg fantasztikusak.

M. A.: Nagyon sokat lehet tanul-
ni tőlük. Én, ha polgármester lennék, 
azért vinném a falumbeli embereket 
minél nagyobb számban, hogy érez-
zék meg, milyen volt itt falun, régen. 
A  tartás, és mégis az a közvetlenség, 
szeretet. Jól van bennük valami föl-
építve. Sokat lehet, nagyon sokat, ta-
nulni, újratanulni tőlük.

Mik nem kerültek még szóba, amik 
fontosak Pápakovácsiban?

B. F.: Még egy-két dolgot a ren-
dezvényeinkről: szerettem volna 
megszólítani az embereket, minden 
korosztályt megmozdító színvona-
las rendezvényeket szerettem volna. 
A  nemzeti ünnepeinket külön ünne-
peljük az iskolától, az iskolában ugyan 
mindig nagyon magas színvonalon 
ünneplik a nemzeti ünnepeket, de az 
az ünnep előtti nap délelőttjén törté-
nik, amikor az emberek nem érnek rá, 
nincsenek itthon, dolgoznak. Az ün-
nep napján ezért külön megemléke-
zést tartunk, külön beszéddel, külön 
műsorral. Mert az iskola műsorából 
nagyon nehéz felhasználni műsorszá-
mokat, hiszen több település gyerekei 
járnak ide, és egy-egy műsor náluk 
osztály szinten valósul meg, amiben 
van gannai, kupi és nórápi gyerek is, 
és a szabadnapjukon nem hívjuk át 
őket, mi a műsort külön oldjuk meg.

M. A.: És az iskola nem tud a falu-
beli diákjainak úgy szereplési lehető-
séget adni, hogy az használható legyen 
a településen? Mert ez fontos szokott 
lenni, hogy a szülő, nagyszülő lássa a 
gyerekét, unokáját.

B. F.: De igen, ez most van kialaku-
lóban. Az idén csináltuk először, hogy 
az anyák napját települési szinten is 
megrendeztük. Az óvoda, iskola meg-
rendezte, és az lefedte a falut. Minden-
ki ott volt, akinek oda járnak a gyerekei. 
És az idén a kulturális közfoglalkozta-
tott segítségével rendeztük, a  gyere-

keknek betanította a műsort. Eljöttek 
az anyukák, nagymamák. A jövő évben 
a nagy projekt a falumúzeum, a  hely-
történeti múzeum kialakítása lesz, ami-
ben szintén szeretném, ha kulturális 
közfoglalkoztatott részt venne.

Az, hogy az idősebbek felől pró-
báltam a települést megközelíteni, 
csak az egyik dolog volt, a  másik, 
hogy megpróbáltam élhetőbbé tenni 
a települést. A  kastélyhoz tartozott 
egy pince, ami nem a kastély alatt 
van, hanem a település Ilona utcai ré-
szén, ez egy dombos utca. A történe-
te szövevényes, mert az itteni grófok 
leszármazott nélkül haltak ki, átkerült 
a pannonhalmi apátsághoz a birto-
kuk. És mikor az egyházi vagyont 
államosították, akkor megkapta az 
erdőgazdaság. Egy dzsumbujos részt 
kell elképzelni, a  pince előtt liánok 
lógtak, ágas-bogas rész volt. Valami-
kor a téesz részéről gombatermesz-
tésre használták, de csak fellángolás 
volt, hogy hátha arra jó. Egy gyönyörű 
szép pince. Sikerült az erdőgazda-
sággal felvenni a kapcsolatot. Vissza 
tudtuk vásárolni a területet, a pincét, 
és kialakítottunk egy közösségi teret. 
Ez egy szakadékos rész volt, a  sza-
kadékot feltöltöttük, befüvesítettük, 
most még az utolsó részletet, a terület 
legalsó szakaszát kell egy földmunka 
elvégzésével befejezni. Tavaszra itt is 
fű lesz. Egy katlanszerű rész keletke-
zett, csináltattunk kis kiülőket, egy 
szalonnasütőt, egy bográcsozó helyet 
kialakítottunk. Az emberek oda me-
hetnek, a gyerekek nem a buszmegál-
lónál töltik az idejüket, oda lemehet-
nek és mégis szem előtt vannak, mert 
a fölötte lévő utca, ahogy megyen, rá 
lehet látni. Felügyelet alatt vannak.

M. A.: És a pincét is használható-
vá fogják tenni?

B. F.: Igen. A  háborúban óvóhely-
ként szolgált. Gyönyörű szép, boltíves, 
kitéglázott, a  méreteit tekintve egyik 
ága 18 méter hosszú, a másik ága 13 
méter hosszú, 2.30-as belmagasság-
gal, három méteres szélességgel. Na-
gyon-nagyon szép és gyönyörű álla-
potban van. A  közeljövőben szeret-
nénk egy pincéhez méltó igazi tölgyfa 
ajtót csináltatni rá. És egy jó funkciót 
szeretnénk neki találni. Mindenkép-
pen közművesíteni kellene a területet, 
ez anyagilag nem egyszerű dolog, de 
készülünk rá.2015. október 23.
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Még a település szobrairól, mert 
ezek szóra érdemesek. A  Szenthá-
romság szobor az önkormányzattal 
szemben van, családi összefogásból 
állíttatták. Akik állították annak ide-
jén, az ő leszármazottaik adtak össze 
pénzt és újíttatták fel. A Szent Vendel 
szobrot, ami a református templom 
mellett van, az egyház a templom fel-
újítására nyert összegből felújíttatta, 
hozzá még a szoborral szemben levő 
kis teret alakították ki. A  harmadik, 
a  buszmegállónál a Nepomuki Szent 
János szobor, amit egy budapesti 
restaurátor újított meg, eredeti ter-
vek alapján. Valamikor is színes volt, 
csak az idő ezt leette róla, és amikor 
legutóbb felújították, akkor csak be-
cementezték. A  Nepomuki szobrok 
egyformák mindenhol. Elsőre egy 
kicsit én is féltem tőle, mikor meg-
láttam, hogy színes lesz a szobor. De 
aztán megkérdeztem az idősebbeket, 
és emlékeztek rá, tényleg ilyen volt. 
Úgyhogy az eredeti állapotába került.

Rengeteget fásítottunk. Egy kap-
csolat révén nagyon sok növényt kap-
tunk, a  tulipánfáktól a hársakig min-
denfélét. Ilyen szempontból is szép 
a falu. És Attyapusztán, amit megint 
csak nem soroltunk, egy természet-
védelmi területi rész van, egy ősláp. 
A falubeliek közül se tudják sokan.

M. A.: A diákok is említik a beszá-
molójukban. Arról se beszéltek még a 
faluban?

B. F.: Nem.
M. A.: Pedig az ő érdeklődésüket 

ez a lápos terület felkeltette. Én híve 
vagyok annak, hogy amit más meg-
csinál, elvégez, az használódjon. Ér-
telmét láthatják emberek annak, hogy 
csinálták.

A  többcélú intézmény művelődési 
ház funkcióban, hallom, hogy nem el-
fogadható minden falubelinek.

B. F.: Jobb lenne, én is azon va-
gyok, ha egy faluházunk lehetne. En-
nek azért inkább sportcsarnok jellege 
van.

M. A.: Én Franciaországban jár-
tam fi atalon, és akkor azt mondtam, 
hogy ezek a francia falusiak nagyon 
okosak. Ugyanis megépítenek egy 
faluházat, amit az egész falu tud 
használni, ha esküvőt tartanak, ha 
névnapokat, családi ünnepeket. Az 
építéshez, fenntartáshoz mindenki 
hozzájárul egy kicsit. És megéri nekik. 
Mindenki a sajátjának érzi. Jól fel-
szerelt a konyha, szépen berendezett, 

elegáns az egész hely, van stílusa. Ezt 
nálunk megcsinálni is nagyon érde-
mes. Olyan faluházat, ami a család-
nál nagyobb létszámú alkalmakra jó. 
Akár húsz-harminc embernek, akik 
terített asztal mellett akarnak ünne-
pelni.

B. F.: Igen. Ezt én is látom a néme-
teknél. Erre is jó a testvértelepülések 
találkozója. Látni, átvenni, leszűrni 
dolgokat. Ott van a falunak is egy 
ilyen, meg van az egyháznak is egy 
közösségi háza.

Még egy gondolat. Itt van előttem 
a falu lapjának a próbaszáma, ez a leg-
frissebb dolog a településen. Valami-
kor volt, nagyon régen már, hasonló 
kiadvány. Hírt adunk benn mindarról, 
ami a faluban történik, pl. a rendez-
vényekről, a tervekről. Negyedéves ki-
adványként szeretnénk megjelentetni.

M. A.: És kihez fog tudni eljutni?
B. F.: Mindenkihez. Kihordjuk. 

Minden család kapja.
M. A.: Hány családdal számol-

nak?
B. F.: 160 körül. Lehetőséget biz-

tosítunk a hirdetésre benne. És lesz-
nek kis viccek, receptek is, valamint 
hitéleti gondolatok.

M. A.: Ki az, akinek ehhez érzéke 
van és csinálja?

B. F: Egy fi atal anyuka, aki most 
gyesen van, és az idősek otthonában 
dolgozott foglalkoztatóként. Ő  kere-
sett meg, hogy szabadidejében szíve-
sen szerkesztené a lapot. Sajnos csak 
fekete fehérben tudjuk megcsinálni.

M. A.: Köszönöm a beszélgetést, 
sok mindent megtudtam, és örülök, 
hogy megismertem magát. Nekem 
fontos, hogy megérezzem egy beszél-
getés alatt, hogy valakinek úgy jár-e 
az agya, hogy szerencsés miatta a te-
lepülése, hogy ő vállalta, hogy őt vá-
lasztották meg polgármesternek. És 
ez az élményem. További jó munkát 
kívánok.

Mikulásbál, 2014
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