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Kovász emberek – 
kulcsfi gura program

Beszélgetés Hoff ner Tiborral

Baloghné Uracs Marianna: Ami-
kor készültem erre a beszélgetés-
re, azon gondolkoztam, hogy milyen 
minőségedben is kérdezzelek, hiszen 
annyi mindennel foglalkozol, fog-
lalkoztál, voltál művelődésszervező, 
polgármester, jelenleg vidékfejlesztő 
szakemberként dolgozol, de számos 
civil szervezetben is szerepet vállalsz, 
úgyhogy ezt igazán nehezen lehetne 
egy titulussal meghatározni. Te minek 
is mondanád magadat?

Hoff ner Tibor: Magam sem tu-
dom meghatározni. Talán „közösségi 
embernek”. Igazából minden, ami a 
közösséggel kapcsolatos, az mond-
hatom, hogy már kölyökkorom óta 
érdekelt. Aránylag kiskoromtól min-
denfajta közösségben megpróbáltam 
részt venni, közösségi életet élni. Gya-
korlatilag a közösségi munka hozta az 
összes olyan pozíciót, amit az ember 
időközben betöltött művelődési ház 
vezetőként vagy éppen polgármes-
terként vagy vidékfejlesztőként, vagy 
bármi más. Szerintem minden a kö-
zösségi gondolkodásból jön.

B.-né U. M.: Eredendően taliándö-
rögdi vagy, itt születtél?

H. T.: Nem, Monostorapátiban, 
a  környéken és 1987 decemberében 
kerültem Taliándörögdre. Amikor 
megnősültem, akkor ajánlották fel a 
művelődési házat, hogy mi lenne, ha 
megpróbálnám átvenni a vezetését. 

Monostorapátiban is a művelődési 
házban dolgoztam, és tetszett az itte-
nieknek ez a gondolkodás. Taliándö-
rögdön ez egy olyan épület volt, ami 
nem volt igazán kihasználva. Aztán 
kaptunk a lehetőségen, és ide jöttünk 
a nejemmel. Azóta itt maradtunk. 
Emlékszem, a  VB titkár megmutatta 
a települést. Nagyjából persze ismer-
tem, de nem mélyen. Megmutatta, 
hogy itt lesznek majd építési telkek, 
mondtam is, hogy „Jól van…” Egy év 
múlva ott kezdtünk el építkezni.

B.-né U. M.: Könnyen befogadtak 
téged a faluba? Mert azért egy kívül-
ről jött embernek, még ha a környék-
ről való is, nem mindig könnyű beil-
leszkedni.

H. T.: Igen, igen. Tényleg nagyon 
gyorsan befogadtak. Nekem szeren-
csém volt, mert előtte is dolgoztunk 
együtt nagyon sokat fi atalokkal, és 
gyakorlatilag itt is a munkát úgy kezd-
tem meg, hogy a fi atalokkal kezdtünk 
összejárogatni és végiggondolni az ő 
helyzetüket, lehetőségeiket. Kifejezett 
kérése is volt a településvezetésnek, 
hogy próbáljunk meg a fi atalokkal 
elindulni egy úton. Az akkori elöljáró 
hagyott dolgozni, azt mondta, hogy 
csináld, hagyok rá időt, adunk mel-
léd segítséget, ha kell, pénzt, paripát, 
fegyvert. Nagy élmény volt. Ha saját 
magad végiggondolsz valamit, bevon-
va a helyi közösséget, szépen, lassan, 

apró lépésekkel lehet menni előre. Az 
az eredmény, ami később kijött, az 
pont azért volt, mert a közösségi gon-
dolkodás dominált mindenkiben, és a 
fi atalok révén bejöttek előbb-utóbb a 
szülők is. Már azért megnézik, ki az a 

„Hoff ner Tibi”, aki mindenfélét kitalál 
itt ezekkel a gyerekekkel. Tehát na-
gyon gyorsan befogadtak, számomra 
is meglepő volt az, hogy a rendszer-
váltás után rögtön felkértek képvise-
lőnek. Utána alpolgármester lettem, 
majd polgármesternek kértek fel. Ez 
azt jelenti, hogy a közösség talán elfo-
gad, vagyis azt a gondolkodásmódot, 
amit képviselek.
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B.-né U. M.: Nem ismerem igazán 
Taliándörögdöt, mesélnél a település-
ről, és hogy mi változott ’87 óta?

H. T.: Az egy nagy igazság, hogy 
egy valami állandó, a  változás. Min-
den változik folyamatosan. Én nagyon 
beleszerettem ebbe a zsáktelepülés 
jellegébe, ebbe a fajta zártságába. 
Megvan az az előnye is, hogy az em-
berek sokkal jobban egymásra van-
nak utalva egy ilyen zsáktelepülésen, 
segíteniük kell egymást a napi élet 
során is. Emlékszem, fi gyeltünk arra, 
hogy a zsákjellegét csak félig-med-
dig szüntessük meg, azt is az öcsi út 
kinyitásával. Fontos volt, hogy nyis-
sunk a külvilág felé, hogy nyissunk a 
munkahelyek felé, hogy nyissunk a 
Dörögdi-medence feltárása ügyében, 
hogy átjárható legyen ez a történel-
mi egység. Viszont fontos volt az is, 
ezt úgy tegyük, hogy ne egy átmenő 
forgalmat hozzunk a településre, ha-
nem a forgalmat csak a település szé-
lére engedjük be. Tehát azt gondolom, 
hogy a nyitottság irányába előre lép-
tünk, és egyben meg is maradt ez a 
belső, erős összetartás és tenni akarás 
az emberekben. Azt gondolom, hogy 
Taliándörögd összességében épp-
olyan bájos település maradt, mint 
volt. Nyilván sokat változtak a közös-
ségek is, az életünk is sokat változott. 
Közösségileg talán a hátrányára, min-
denki elkezdte a munkát hajszolni. De 
azt mondom, hogy összességében 
még mindig nagyon erős a közössé-
gi gondolkodás a településen. Persze 
’87-től voltak hullámvölgyek, és volt, 
amikor nagyon magasan szárnyal-
tunk. Mindig azon múlott, hogy az 
adott kulcsemberek működtek-e; ha 
van a közösségben egy jó vezető, aki 
pörgeti, akkor szárnyal. Például 40 
éve működik egy népdalkör. Szerin-
tem ez egy nagyon nagy dolog. Az 
akkoriban elindult, mára hagyomány-
nak számító borverseny, különböző 
ünnepek, mind-mind működnek, és 
mögöttük állnak ezek az erős közös-
ségek, meg azóta sok-sok új is alakult: 
polgárőrség, nagycsaládosok egye-
sülete. Mint művelődésszervező is 
nagyon-nagyon fontosnak tartottam, 
hogy ezeknek a közösségeknek teret 
biztosítsunk. Nem mi mondjuk meg, 
hogy mit csináljanak, hiszen nem 
véletlenül jönnek össze és teszik azt, 
amit szeretnének. Adjunk meg min-

den lehetőséget ahhoz, hogy működ-
hessenek, és a hátteret próbáljuk meg 
biztosítani. Amikor polgármester 
lettem, nagyon fi gyeltem arra, a  köz-
művelődésbe bekerülő dolgozók is ezt 
segítsék. Akkor került ide Bazsó Gabi, 
akinek a legfőbb feladata volt a közös-
ségfejlesztés, a  hátterük megterem-
tése: humán, anyagi háttér. Értette a 
pályázatokat, tartotta a kapcsolatot a 
vezetőkkel, segítette őket.

B.-né U. M.: Ez a szemlélet, amit 
Te polgármesterként képviseltél, erős 
lendületet adott a településnek, és biz-
tosította, hogy közösségi alapon indul-
jon el a fejlődés.

H. T.: Én is örülök, hogy abban az 
időben tudtunk élni a lehetőségekkel, 
és az egész település egy emberként 
állt az akkori testület mögé a fejlődés 
érdekében. Minden egyes fejlesztést 
megpróbáltunk az emberekkel közö-
sen végiggondolni. Először is meg-
fogalmaztunk egy víziót, hogy hova 
szeretnénk elérni, és egy stratégiát, 
hogy milyen utak vezetnek ehhez. 
Hatalmas igény volt a közösségi jel-
legű fejlesztésekre, a  közösségi ház 
megépítésére. Nem volt jellemző ak-
koriban, hogy egy kistelepülés nagy 
művelődési házat akarjon építeni, és 
a helyi közösség egy emberként álljon 
mögé. Ez akkoriban, a 90-es években 
több milliós beruházás volt, tudato-
san készültünk rá, gyűjtögettük jó 
ideig a pénzt is, a pályázatokat is. Én 
még abban a szerencsés helyzetben 
voltam, hogy a tervezési folyamatban 
művelődésszervezőként vehettem 
részt, képviselni tudtam a szakmát, 
és hagyták is. Óriási vitáink voltak a 
tervezővel, aki nagyon jó szándékkal, 
az összes tervezési szempont alapján 
gondolta, hogy hogy kellene azt meg-
csinálni. Én meg kötöttem az ebet a 
karóhoz, hogy nekem is vannak szak-
mai szempontjaim, és azt gondoltam, 
ennek használhatónak kell lennie. 
Pontosan tudtuk, hogy milyen közös-
ségeink vannak, hogyan működnek, 
milyen irányokba akarunk menni, mi 
kell hozzá. És összességében egy jól 
sikerült, jól működő épület lett, és a 
legfontosabb, hogy meg tudtuk tölte-
ni tartalommal, hiszen erről szól az 
egész.

B.-né U. M.: Talán annak is kö-
szönhető ez, hogy ti helyesen értelmez-

tétek a településfejlesztést. Közösség 
által kiérlelt és elfogadott stratégiá-
ban gondolkodtatok, melynek eléré-
séhez eszközök a felújított-megépített 
épületek, utak, járdák, infrastrukturá-
lis fejlesztések, nem pedig a végcél.

H. T.: Így van, és ez nagyon fontos 
volt, mert tényleg megtelt tartalom-
mal a ház, működött. Nekem annyira 
jó érzés volt látni, hogy a gyerekek, 
a fi atalok oda jönnek haza. Elmennek 
a suliba, akár középiskolába is más 
városokba, és jönnek haza a hétvégén, 
leszállnak a buszról és gyorsan bekö-
szönnek, hogy „sziasztok, mi újság?”. 
Azt gondolom, hogy ennél több nem 
kell, és ez kihat a település egészé-
re. Ebből egyenes úton következett 
a többi beruházás is: ha életben aka-
runk maradni, akkor iskola kell. Rossz 
állapotban volt az iskolánk, régi, ola-
jos padlóval, ócska padokkal, és arra 
gondoltunk, hogy előremenekülés, ha 
megteremtjük az infrastrukturális fel-
tételeket. De közben tudatosan dol-
goztunk azon, hogy maradjanak fi ata-
lok. Akkoriban csináltuk a házasságra 
felkészítő tanfolyamot. Tudniillik volt 
egy olyan időszak, amikor az a kor-
osztály elért valameddig, és nem ér-
tette, hogy mi történt körülötte, hogy 
eltűnt minden támogatás. Értem ez 
alatt, hogy a legkisebb dolgoktól, a kis 
csörgőtől, a kis biciklitől, nem tudom, 
laptopig, amit kellett, a szülő megpró-
bálta a gyereknek megadni. Mindent 
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megkapott, így nőtt fel, erre szociali-
zálódott, és egyszer csak elért odáig, 
hogy „na, jó, akkor családot kellene 
alapítanom, de nem kapok lakást, 
nem kapok kocsit”… Úgy gondolták, 
hogy ezt megteremteni maguknak 
képtelenség. Helyre kellett tenni a fe-
jükben, hogy ez nem egészen így van. 
Csináltunk egy Műhelymunka-soro-
zatot, ahova meghívtunk különböző 
szakembereket beszélgetni: védőnőt, 
a  helyi plébános urat, jó gondolko-
dású banki szakembereket, építészt. 
Arról beszélgettünk, nem kizárt, hogy 
az ember elkezdjen gondolkodni, mi-
ként tudja a maga életlehetőségeit 
megteremteni. Közben tudatosan 
alakítottuk ki a telkeket, és mellette 
elkezdtük az iskolát fejleszteni. Mára 
megértük azt, hogy azokon a telkeken 
épített házaikban ott élnek a fi atal há-
zaspárok, megszülettek a gyerekek, és 
abba az iskolába járnak, amit akkor 
építettünk. Bár csökkent a gyereklét-
szám, de mégis megmaradt az isko-
lánk, megmaradt ez a nagyon komoly 
közösségmegtartó erő. Szerintem ez 
egy hihetetlenül fontos lépés volt a te-
lepülés életében.

Aztán akkor épült az öcsi út, és 
megnéztük a lehetőségeinket: van 
jó közösségünk, van iskolánk, aho-
va a gyerekek járhatnak. Kell viszont 
munkahely, és ha helyben nem tudjuk 
megteremteni, akkor hogyan tudjuk 
kinyitni a lehetőségét annak, hogy a 

közeli városokba el tudjon járni, ha 
nincs más megoldás. A helyi vállalko-
zókat is megpróbáltuk erősen segíte-
ni. Abba az irányba ösztönöztük őket, 
hogy jó szívvel fi zessék be az adóju-
kat. Ezt nagyon nehéz elérni mostan-
ság. Nagyon sok esetben azt mond-
tuk, hogy na, jó, mi nem emeljük az 
iparűzési adót, sőt minimumon tart-
juk, sőt nullán is tartjuk, ha kell. Azt 
kértük a vállalkozótól, hogy döntse 
el maga, szerinte mi fontos a tele-
pülésen, válasszon ki egy olyan civil 
szervezetet, egy olyan tevékenységet, 
amit fontosnak ítél, és azt az összeget, 
amit iparűzési adó címén befi zetne, 
fordítsa arra a célra. Nagyon érdekes 
volt látni, hogy a vállalkozók a duplá-
ját tették bele, mint amennyit egyéb-
ként be kellett volna fi zetniük. A vál-
lalkozói fórumon mindig elmondtam, 
hogy erre azért van szükség, hogy ti 
is lássátok, hol tart a település, mer-
re megyünk. Pontosan érezzétek a 
súlyotokat, a  helyeteket benne. És 
mi is lássuk, hogy ti mit akartok, mit 
gondoltok, nehogy az forduljon elő, 
hogy egymás mellett elbeszéljünk. Jó 
példa erre egy polgármester meg a 
helyi vendéglátó egység tulajdonosa 
közti beszélgetés. Mikor a vendéglá-
tós azt mondja: ”Miért fejlesszek én 
melegkonyhás éttermet, ha nincs tu-
rizmus a településen.” A polgármester 
azt mondja. „Minek tegyek én pénzt 
meg energiát a turizmusba, ha nincs 
melegkonyhás vendéglátó egységem, 
ami ki tudja szolgálni az ide érkező-
ket.” Így ebből nem lesz semmi, de ha 
ez a két személy leül egy asztalhoz, és 
mindegyik látja a másik elképzelé-
seit, jövőképét, együtt gondolkodva 
előbb-utóbb lesz melegkonyhás ven-
déglő és lesz turista is a településen. 
Ma egy kicsit nehezebb a vállalkozói 
környezet, nem könnyű egy ilyen 
zsáktelepülésen a vállalkozói lét sem. 
De azt gondolom, ha őket is köti vala-
mi, ha más nem, a közösségi élet, ak-
kor megpróbálja a lehetőségét megte-
remteni.

B.-né U. M.: Mi az, ami a telepü-
lés túlélését biztosítani tudja, milyen 
munkalehetőségeket látsz?

H. T.: Nálunk a turizmusban lá-
tok potenciált. Minden település 
azt mondja, hogy a kitörési pontja a 
turizmus, nekünk azonban van egy 

őrületes nagy szerencsénk: a  Mű-
vészetek Völgye rendezvénysorozat. 
Ez valóban kitörési pont, ha jól tu-
dunk vele élni. Ha ezt jól meg tudjuk 
fogni, akár külön-külön a települé-
sek, de én azt gondolom, közösen 
kellene, akkor az év többi részébe is 
tudunk ebből átmenekíteni. Az ön-
kormányzat elfogadta a javaslatomat, 
és döntött abban, hogy alakítsunk ki 
egy turisztikai központot, egy 30 fős 
közösségi szálláshelyet, és mindazt a 
pénzt, ami ebből befolyik, fordítsuk 
arra, hogy alkalmazzunk egy turisz-
tikai szakembert. Teremtsük meg a 
lehetőségét annak, hogy fogja össze 
a helyi szállásadókat, a  turizmusban 
érintett vállalkozókat, termelőket, és 
próbáljunk meg olyan csomagokat 
kialakítani, amik eladhatóak ma a pi-
acon. Tehát ne csak beszéljünk erről, 
ha nem tegyünk is érte. Ez gazdasá-
gilag se rossz az önkormányzatnak, 
hiszen bevételt termel, plusz egy új 
ember jön be a rendszerbe, és a helyi 
vállalkozókat is fogja segíteni abban, 
hogy ők megélhessenek. Tehát komp-
lexen kell gondolkodni. A művelődési 
ház tudatosan szervezze a képzéseket, 
meg bármi egyebet, amit kell, tegye 
bele a saját tudását. A  népfőiskolá-
ba hozzon be embereket, hozzon be 
csoportokat az Ifj úság Értékőr moz-
galommal. Hozza ide az ifj ú érték-
őröket akár 1-2 napra, akár egy hétre, 
rendezzen szabadegyetemet. Ez mind 
azt jelenti, hogy ezek itt szállnak meg 
a településen. Itt élnek, és az a fi atal 
majd később a saját gyerekét is remél-
hetőleg vissza fogja hozni, ha olyan 
impulzusokat kap. Nem gondolom, 
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hogy csodát várok tőle, ez egy hosz-
szú folyamat, 5-10 év alatt lesz ennek 
eredménye, mint sok minden másnak 
is. A helyi vállalkozókat akár ezzel is 
próbáljuk segíteni. Példaként, mond-
juk egy vegyesbolt nagyon fontos a 
település életében. Sok kis település 
már szinte képtelen fenntartani és 
nem is vállalják.

B.-né U. M.: Igen, igen. Sokszor 
még kocsma sincsen.

H. T.: Tegnapelőtt vittük az ér-
tékőröket egy látóútra Fejér megyébe 
egy kirándulásra, és Öcsön tettem 
le a mikrobuszt. Találkoztam a régi 
kocsmárossal, beszélgettünk. Hogy 
két éve zárva van, és nem talál em-
bert se, aki megnyissa. Ha komple-
xen gondolkodom és behozok cso-
portokat, ezzel lehetőséget teremtek, 
hogy a helyiek tudjanak eladni ter-
mékeket. Akkor valószínűleg nyitva 
tud maradni, mint ahogy a Művésze-
tek Völgye alatt egy helyi vendéglő 
vagy bármi más. Meg tudja termelni 
azt, hogy egész évben nyitva tudjon 
lenni, még ha egész évben nem is 
rentábilis.

B.-né U. M.: Beszéljünk egy ki-
csit az Ifj úsági Értékőr mozgalomról. 
A  szakmában az egyik legnagyobb 
probléma, hogyan lehet a fi atalokat 
megszólítani, hogy egyrészt kötődje-
nek a településhez, másrészt aktívak 
legyenek a közösségekben. Ti nem-
csak ezt tudtátok elérni Taliándö-
rögdön, de még az értékgyűjtésbe is 
be tudtátok őket kapcsolni, ez sokak 
számára teljesen elképzelhetetlen. 
Hogy sikerült?

H. T.: Nagyon érdekes, mert a 
fi atalok igazából alig várják, hogy 
kapjanak egy olyan feladatot, ami-
ben jó szívvel részt tudnak venni, és 
amire büszkék tudnak lenni. Gondol-
juk csak végig, hogy sok esetben mit 
kapnak a településeken: „Már megint 
tönkretettek valamit, megint buliz-
tak, ittak, hangoskodtak stb.” Nekünk 
szerencsénk van, mert nagyon erős 
ifj úsági közösségeink vannak a térség-
ben, a  KÖSZI-vel (Közép-dunántúli 
Szövetség az Ifj úságért). Taliándörög-
di székhellyel alapítottuk meg annak 
idején.

B.-né U. M.: Mikor volt ez?
H. T.: Ez a 90-es évek elején. Ak-

kor már jó néhány ifj úsági szerve-
zet komolyan gondolta, hogy „kéne 
együtt gondolkodni”. Tehát volt egy 
alapunk, amin el tudtunk indulni, és 
voltak mögötte élő ifj úsági közössé-
gek. Mindegyik szervezetünk élén egy 
olyan motor ember állt, illetve áll még 
ma is, akik nagyon sok mindent meg-
tettek. Azt látjuk, ha a fi atalokat értel-
mes dolgokkal szólítjuk meg, akkor 
annak lesz értelme. Az értelmes dol-
gok mellett persze kell valami csali is, 
valami mézesmadzag. Nyílván min-
dig van valami. Két példát mondok rá. 
Amikor ide kerültem Taliándörögdre, 
akkor a művelődési ház összes tech-
nikai felszerelése egy rozsdás diavetí-
tő volt. Ami nem volt túl csábító a fi -
ataloknak, be kellett szerezni egy szí-
nes tévét, ami talán még otthon nem 
volt. Ha bejön, akkor már tudok vele 
mit kezdeni, leül beszélgetni. Utána 
már vissza fog jönni. Vagy a másik, 
hogy beszereztünk egy C64-es számí-

tógépet, ez abban az időben egy isteni 
csoda volt, a pálcika emberkével meg 
a kazettás programjával. Hatalmas él-
mény volt. Egy idő után az volt a ké-
résem, hogy aki ide bejött és játszott 
a gépen, az vigyen haza egy könyvet, 
és ha visszajön játszani, akkor előtte 
beszélgessünk a könyvről, amit elvitt. 
El tudtuk érni azt, hogy a végén csak a 
könyvért meg beszélgetni jöttek be a 
fi atalok. Az Ifj úsági Értékőrnél a mé-
zesmadzag a fotó meg a videó. Az első 
pillanattól kezdve nagyon komoly 
eszközöket próbáltunk meg beállítani. 
Egyrészt azért, hogy jó minőségű vég-
eredményt tudjunk kiadni a kezünk-
ből. Meg a fi ataloknak otthon biztos 
nincs lehetőségük 400.000 Ft-os tü-
körrefl exes fényképezőgépet kézbe 
venni. Itt meg gondolkodás nélkül a 
kezébe nyomjuk, hogy „dolgozz vele, 
alkoss, a  tiéd”. Néhányan visszahú-
zódtak és megrettentek, hogy „mi 
lesz, ha leejtem?”, és „ha leejted, hát 
én is leejthetem”. Ez volt egy olyan 
mézesmadzag, amiért szívesen jöt-
tek. Nagyon érdekes, ha már bejön 
ennek kapcsán, akkor egy pillanat 
alatt kialakul, hogy valamelyik fi atalt 
jobban érdekli, hogy egy interjúalanyt 
kérdezgessen, vagy szívesen bebújik 
könyvtárba és kikeres adatokat, mögé 
teszi az értékeknek a dokumentáci-
ót. Van, aki nyílván fotózik, videózik. 
Mindenki meg tudja találni a helyét. 
Mindig fi gyeltünk arra, hogyan ráz-
zuk össze a közösséget. Hogy ez egy 
igazi, élő, működő közösség legyen. 
Összességében az egész egy hatal-
mas közösségi élmény, a  látó utak, 
a tábor összekovácsolja őket. A nyári 
táborban például nem is keveset dol-
goztunk. Jó néhány település értékét 
feltárták, interjúztak Zánka környé-
kén, de volt mellette idő a lazulásra, 
a  tapasztalatcserékre, az esti közös 
bulizásokra. Arra is fi gyeltünk, hogy 
az esti közös bulizás ne csak egy egy-
szerű bulizás legyen. Hanem jöjjön 
egy néptánc oktató, csináljunk tánc-
házat, beszéljen arról kicsit, mi ennek 
az egésznek a története. Jöjjenek a 
szabadfoglalkozásra Herendről a por-
celánfestők. Vagy például nagyon jó 
ötlet volt, Bács-Kiskun megyei érték-
őrök csinálták a „gardrób-tuningot”. 
Azt találták ki, hogy összegyűjtötték 
Kiskunfélegyháza jellegzetes motí-
vumait, és ezeket régi, nem használt 
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ruhákra rábatikolták. Jól érzi magát 
a folyamattól is, aztán meg büszkén 
viseli is. Azt gondolom, hogy valami 
mézesmadzag kell, értelmes célt kell 
eléjük tenni és utána ők nagyon szí-
vesen dolgoznak, és nagyon fontos, 
hogy a végén tudjuk ezt bemutatni. 
A  külvilág felé büszkén álljanak ki, 
hogy „Igen, ezt mi csináltuk”. Telje-
sen más lesz a megítélésük is a saját 
településükön, mert egy olyan dolgot 
tettek le az asztalra, amire méltán le-
hetnek büszkék.

B.-né U. M.: Ti hol tudjátok bemu-
tatni, amit összegyűjtöttek?

H. T.: Két részből áll a projekt be-
fejezése, egyrészt az együttműködők 
közös bemutatkozása, a  másik meg 
a produktum bemutatása, a  kiállítás. 
Az első alkalom vége Szentgálon volt, 
a  második Értékőr program vége Ka-
polcson. Nagyon érdekes volt, mert 
a fi atalok egy olyan feladatot kaptak, 
hogy válasszanak ki a településen 
egyetlen értéket, ami számukra a leg-
fontosabb. Ez nagyon nehéz feladat, 
mert a csoporton belül is kell egy 
nagyon erős konszenzus, hogy létre 
tudjon jönni egy ilyen döntés, és azt 
az egyet mutassák be. Tíz napig fenn 
volt a kiállítás és mindennap másik 
település volt a gazdája, aki a sajátjára 
jobban ráirányította a refl ektorfényt, 
de mindamellett neki kellett bemutat-
ni a többiekét is. Az első napon min-
denki a sajátját mutatta be, hogy ez az 
én kis értékem és mindent elmondok 
róla, de közben fi gyelték a többieket is. 
A  második naptól a gazdák úgy mu-
tatták be a szomszéd település értéke-

it, mint a sajátjukat. Jó volt ezt látni, 
és ezen felbátorodva, azt gondoltuk, 
hogy többre is képesek a fi atalok és 
nézzük meg, hogy a fi atalok szemével 
hogyan lehet, mondjuk a Veszprém 
Megyei Értékeket bemutatni. Nagyon 
jó segítőm volt a Pannon Térség Fej-
lődésért Alapítvány Horváth Zsolttal, 
az elejétől kezdve az Értékőr Hálóza-
tot együtt próbáljuk vinni. Akkor 14 
érték volt a Veszprém Megyei Értékek 
tárában. Mutassuk be ezeket, de vala-
hogy másképp, 20 mp-es video spot-
okat csináljunk, azaz már ezt a fi ata-
lok csinálják, és az ő szemükkel ké-
szüljön el az egész. Most már Veszp-
rém Megyei Értékek Házának hívjuk, 
és fi atalok működtetik. Miután láttuk, 
hogy sikeres volt, már két fi atalunk 
volt, aki a program révén bent dol-
gozott. Ők voltak a gazdái, vitték to-
vább a programot, mi segítettünk a 
háttérben, de az ő felelősségük volt a 
szervezés, az utánajárás, a  vendégek 
fogadása. Minden egyes érték-gaz-
dát megkerestünk, és őket kértük 1-1 
napos bemutatkozásra (Herendi por-
celán, Ajkai kristály stb.). Mindenki 
egytől egyig támogatta az elképzelést, 
és tetszett nekik, hogy fi atalok csi-
nálják. A fi ataloknak azóta is élő kap-
csolataik vannak ezekkel a cégekkel. 
Mivel láttuk, hogy ez működik, arra 
gondoltunk, képesek rá, hogy ők fog-
ják össze a Veszprém Megyei Értékek 
Házát. Próbáljunk meg mindazokkal, 
akik fontosnak tartják, hogy bemu-
tassák az értékeiket, együttműködni, 
és egy ilyen házban egy részét tárgyi-
asultan, a másik részét virtuálisan be-
mutatni. Most 29 településről 158 ér-

ték található. Mindez abból jött, hogy 
a fi atalok aktívak voltak. A  KÖSZI 
BÁZIST is azért hoztuk létre. Egyet 
tudtunk biztosan, hogy kell egy olyan 
bázis, ami segíti, koordinálja a fi ata-
lok tevékenységét. Ehhez próbáltuk 
megkeresni azokat a fi atalokat, akik 
a programban vettek részt. Nyílván 
ez nem könnyű, meg komoly munka-
helyteremtés is, ami ezer akadályba 
ütközik, főleg egy civil szervezet ré-
széről. Nagyon jól jött hozzá az első 
hungarikum-pályázat, utána a Kultu-
rális Közfoglalkoztatási Program, ami 
hatalmas lökést adott ahhoz, hogy 
el tudjunk indulni. Tudtuk, hogy ez 
egy hosszú folyamat lesz. Látjuk már 
a tovább fejlődés lehetőségeit, látjuk 
már az Ifj úsági Népfőiskola körvona-
lait. Sőt már nem csak a körvonalait, 
hiszen elkészítették a fi atalok a komp-
lett éves programtervet. Én azt gon-
dolom, hogy látjuk a következő húsz 
évet. Financiálisan még annyit nem 
látunk, de ez normális így, egyelőre.

B.-né U. M.: Nagyon szimpatikus 
az a komplex és folyamatokban való 
gondolkodás, amit Te képviselsz. Úgy 
látom, bármibe is fogsz, mindenben ez 
jellemző rád.

H. T.: A  „normális” munkahe-
lyünkön, az Éltető Balaton-felvidékért 
Egyesületben – ahol vidékfejlesztő-
ként dolgozunk – is így jártunk. El-
kezdtük a folyamatokat generálni és 
azt vettük észre, hogy itt van körülöt-
tünk hatvan település: „Úristen, mit 
csináljunk?”

B.-né U. M.: A  polgármesterként 
végzett együttműködésre való törek-
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vésed köszön vissza a Leader csoport-
ban?

H. T.: Ez egy kicsit más, mert ez 
zömében gazdasági jellegű együtt-
működés. Egy vállalkozó érzi kőke-
ményen, hogy neki üzleti érdeke is 
kötődik ahhoz, hogy egy hálózatban 
részt vegyen, hiszen pályázatokhoz 
tud hozzáférni, szakmai segítséget 
kap, olyan közös marketinget, amit ő 
nem tud megcsinálni. Szívesen fi zet 
hálózati tagsági díjat, mert azt mond-
ja, hogy neki érdeke. Azt tapasztaljuk, 
hogy bármivel is foglalkozunk, ha kö-
zösségi alapon tesszük, egyre többen 
leszünk, és ez így van az Ifj úsági Ér-
tékőr Hálózatban, de az Éltető Bala-
ton-felvidéknél is. Az egyedüli olyan 
Leader-csoport vagyunk az ország-
ban, ahol növekszik a hálózati taglét-
szám, már több mint 300-an vagyunk. 
Nem is tudtuk máshogy kezelni, mint 
hogy kettévettük, van egy tagság és 
egy hálózati rész, ami lazább, kötet-
lenebb. Az is attól csuda, hogy nem 
pusztán gazdasági alapon fogtuk meg 
a gazdasági fejlesztéseket sem, közös-
séget próbáltunk csinálni az együtt-
működőkből. Nem kis kihívás, ami-
kor hatvan település tekintetében a 
gazdasági, az önkormányzati és a civil 
szereplőket kell együtt működtetni.

B.-né U. M.: Már egy településnél 
sem mindig könnyű.

H. T.: De mindenhol megvannak 
azok a kovász emberek, akik erre ké-
pesek. Hosszútávon nagyon jó lenne 
egy „kulcsfi gura program”. Az eddi-
gi munkám során mindig azt láttam, 
hogy a csoportoknál megvannak azok 
a húzó emberek, akik gyakorlatilag 
a hátukon viszik a közösségeket. Ők 
azok, akik a saját idejükből rengeteget 
áldoznak, folyamatosan pályáznak, 
amire éppen lehet. Hát ezeket kelle-
ne egyszer egy központi programmal 
összefogni és őket megsegíteni meg 
egy stabilitást adni.” Igen, itt vagytok 
és szükség van rátok.” Ha ők kapná-
nak egy lehetőséget, nem azon kel-
lene gondolkozniuk, hogy minek ne-
vezzék át újra magukat és éppen mit 
vállaljanak be, hogy tehessék a közös-
ségi munkájukat, hatalmasat tudnánk 
előre lépni. Láttuk mi is itt a térség-
ben, hol vannak a kulcsemberek, nyíl-
ván őket próbáltuk meg első körben 
megfogni, megszólítani. Közös stra-
tégia kialakításánál elengedhetetlen, 

hogy társadalmasítsunk. Nem kell 
sajnálni az időt rá, ki kell menni min-
den településre, le kell ülni, ha kell két 
emberrel vagy húsz emberrel, teljesen 
mindegy. Ezt végig kell csinálni. An-
nál a projektünknél, amikor hatvan 
településen kialakítottunk 180 túra-
útvonalat, mi azt az utat választottuk, 
hogy nagyon-nagyon szenvedősen, 
másfél évig, minden egyes településre 
kimentünk és végiggondoltuk a saját 
értékeket. Nézzük meg, hogy lehet 
ezeket összefűzni egy túracsomaggá, 
tudnak-e vele azonosulni a helyiek, 
vagy mi az, amit meg szeretnének 
mutatni a külvilágnak. Lehet olyan, 
ami nagyon értékes szerintük, de azt 
mondják, hogy ne tegyük közkinccsé, 
mert nem akarunk ráereszteni egy 
hatalmas turista forgalmat. Így rög-
tön egy olyan értékes anyag állt össze, 
ami mögött aztán ott volt az összes 
helyi tudás, az egyes érték-helyszí-
neknek a történeteivel. Bármilyen jó 
szakember tenné le az asztalra a maga 
készítette anyagot, az közel nem tud-
na ennyit. Ez is az egyik bajunk, hogy 
eljutottunk egy olyan szintig ezzel 
a projekttel, ameddig közösségfej-
lesztőként, vidékfejlesztőként, a  saját 
tudásunkkal el tudunk jutni. Mivel 
nem vagyunk turisztikai szakembe-
rek, azt gondoltuk, át kellene tálcán 
adni egy Turisztikai Desztináció 
Menedzsmentnek (TDM-nek), egy 
szakembernek, aki viszi tovább és csi-
nálja. Igen ám, de rájöttünk, hogy ez 
nem olyan egyszerű, mert a TDM-ek 
sincsenek erre felkészülve, és ráadá-
sul nem tudok átadni egy közösséget. 
Mert ahhoz ragaszkodik, aki segítet-

te felépíteni, létrehozni, tehát hiteles 
számára. Mert, ha leteszem valaki 
kezébe, az szét tudja rombolni a jó 
szándéka ellenére is. Az a döntés szü-
letett a csapatunkban, hogy nincs más 
választásunk, meg kell tanulnunk a 
turisztikai szakmát. El kell indulnunk 
abba az irányba, hogy tovább tudjuk 
vinni a projektet. Bevontuk az összes 
szakmai szervezetet az együttműkö-
désbe, most szedjük össze a marke-
tinges szakembereket, meg akik már 
ebben egyébként jók. Hiszen a célunk 
az, hogy a vállalkozók el tudják adni a 
szolgáltatásaikat, a termékeiket, hogy 
vidéken az életfeltételek megterem-
tődjenek. Úgyhogy ilyen válaszutak 
elé érkezünk, amikor el kell dönteni, 
hogy mi történjen, de azt gondolom, 
hogy minden összefügg mindennel. 
Minden projekt összekapcsolódik 
valahol. Nagyon könnyedén össze 
lehetett kapcsolni a Vidék Minősége 
Védjegy programunkat a Zöld Turisz-
tikai Kínálat programunkkal, a  Túra-
útvonalak programmal. Ugyanarról 
szól, csak az egyik kicsit erősebb ab-
ban, hogy védjegyet adunk. De ha a 
túraútvonalra ezeket a szolgáltatókat 
tesszük fel, akkor az erősíti a térséget, 
hiszen akkor már egy minősített szol-
gáltató áll mögötte.

B.-né U. M.: Mesélnél arról, mit je-
lent a Vidék Minősége Védjegy?

H. T.: Ez a védjegy egy nemzetkö-
zi együttműködés keretében alakult 
ki, a  spanyolok indították útjára. Ar-
ról szól, hogy a helyi termelők, helyi 
szolgáltatók minősítési rendszeren 
keresztül szereznek minősítést ter-
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mékeiknek, szolgáltatásaiknak. Egy 
picit más, mint az egyéb minősítésű 
rendszerek, mert ennek van egy kö-
zösségi indíttatása. Fontos, hogy akik 
részt vesznek benne, azok megfelel-
jenek bizonyos alapelveknek, amit 
mindenki betart, többek között a 
helyi embert alkalmazzák, környe-
zettudatosan gondolkodjanak. Tehát 
a vidéket élhetővé kell tenni, illetve 
élhetőnek megtartani. Ezek az alap-
elvek. Ezek után jönnek a különböző 
szakma specifi kus elvek, hogy minek 
kell megfelelni egy helyi mézeskalács-
nak, vagy bármi egyébnek. Ezt se egy 
külső szervezet mondja meg, hanem 
a benne részt vevő emberek. Például 
akkor fogadják csak el egy étteremnél, 
ha minimum három helyi terméket 
kínál. Vagy a húsipari termékeknél azt 
mondták, hogy csakis a magyar tarka 
tehénből származót fogadjuk el. Fi-
gyelünk arra, hogy csak a magyar faj-
tát. A spanyoloktól vettük át, tanultuk 
meg és léptünk be ebbe a nemzetközi 
rendszerbe, és gyakorlatilag most ott 
tartunk, hogy az Éltető Balaton-fel-
vidékért Egyesület lett a zászlóshajó 
Magyarországon ebben. A  spanyolok 
is azt rebesgetik, hogy jó lenne, ha 
mi irányítanánk. Feltett szándékunk, 
hogy hosszútávon a Nemzeti Marke-
ting Stratégia részévé tegyük a Vidék 
Minősége Védjegyet.

B.-né U. M.: Gondolom, van egy 
ellenőrzési funkció is…

H. T.: Abszolút. Azokból a tagok-
ból, akik létrehozták, megkerestük a 
meghatározó embereket, belőlük lett 
a bizottság, aki a döntéseket hozza, 
közülük kerültek ki azok a minősítők, 

akik kimennek. Nyilván mögé tesz-
szük az irodatechnikai, adminisztra-
tív hátteret. Minden egyes minősítés 
előtt egy nagyon komoly, három órás 
mélyinterjúra megyünk ki azzal, aki 
kéri a minősítést.

B.-né U. M.: Nálatok mennyien 
rendelkeznek ilyen minősítéssel?

H. T.: Hetvenen vannak
B.-né U. M.: Tudsz példát mon-

dani?
H. T.: Nagyon sokszínű. Három 

vonalon indultunk el. A  szállás és a 
vendéglátás egy szabályzat alatt van, 
de valószínűleg hosszútávon majd 
ezeket is különvesszük. Van egy élel-
miszer rész, meg van egy kézműves 
rész. Nagyon változó, a  helyi terme-
lőknél a szörpök, a  házi sajtok, a  le-
vendula termékek, aztán a Vámosi 
Betyárok hústermékei vagy Bala-
tonakaliban a FÉK ABC. Egy CBA 
Príma üzletet nyitott Tóth Béla, aki 
egyébként a tanács elnöke, és rögtön 
felajánlotta a fő polchelyeket a vidék 
minősége termékeknek. Másrészt Sü-
megen van egy kis helyi termék bolt, 
ez kisvárosi közegben modellezi, il-
letve van Ukkon egy vegyesbolt, ez 
kistelepülésen. Azt próbáljuk meg-
nézni, hogy lehet a termékeket Bu-
dapest irányába is eljuttatni, hogy a 
nyaralók ugyanezekkel a termékekkel 
tudjanak találkozni, ha visszamennek 
Budapestre. Ezeknek a tapasztalatait 
próbáljuk megnézni, és ennek függ-
vényében továbblépni. Most egyre 
több üzlet kopogtat az ajtónkon, hogy 
szívesen lennének partnerek, nagyon 
sok termelőnek meg kellene triplázni 
a kapacitását már ahhoz, hogy egyál-

talán el tudjuk látni azt a keresletet, 
ami van. Amire büszke vagyok, hogy 
ezek az emberek nem teszik azt, hogy 
gyorsan átcímkéznek dolgokat és be-
viszik, hogy ellássák az üzleteket. Eb-
ből a minőségből ennyi van.

B.-né U. M.: Ezek a helyi termékek 
mindaddig jelentenek értéket, amíg 
kézműves termékek, ha ez futósza-
lagon megy, már megkérdőjeleződik, 
nem?

H. T.: Volt egy hölgy, aki úgy kezd-
te, hogy munka mellett esténként 
bütykölgetett a kertben, s  pici meny-
nyiségben készített ruccola krémeket, 
a  minősítés folyamata itt indult el. 
Nála látjuk azt, hogy hihetetlen jó a 
kereslet a terméke iránt, tehát hama-
rosan el tudja érni, hogy ezt kezdi el 
csinálni főállásban, s  még talál maga 
mellé egy embert, aki segíti. Ez is volt 
a célunk, hogy stabilitást adjon hosz-
szútávon. Ezt most összekapcsoljuk 
az Értékőr mozgalommal. A hétvégén 
a fi atalokkal megyünk ki a telepü-
lésekre, például fókuszba helyeztük 
most azt, hogy nézzük meg, hol van-
nak olyan helyi termelők, helyi ter-
mékek, amik netán a helyi értéktárba 
kerülhetnek. Segítsük, készítsünk 
ajánlásokat, hogy a Vidék Minősége 
Védjegyes termékek kerülhessenek be 
a helyi értéktárba. Tegyük a települé-
sek szeme elé: „Hahó, itt az értéked, 
tessék, fi gyeld, van egy szolgáltatód, 
termelőd, adjál neki kedvezményeket, 
segítsd, mert ha ő fejlődik, akkor te is.”

B.-né U. M.: Nehéz lehet kívülről 
segíteni, mondjuk egy ilyen Értékőr 
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programmal, mert a települések sok-
szor nem fogadják el. Holott aki kívül-
ről érkezik, az lehet, hogy hamarabb 
rácsodálkozik azokra az értékekre, 
amik a helyieknek természetesek, és 
amit észre sem vesznek.

H. T.: Igen, ez tényleg nem köny-
nyű. Amikor a kísérleti programot 
csináltuk a veszprémi térségben, Ga-
bival még mi se ismertük a térséget 
rendesen, a  fi atalokat se ismertük és 
a fi atalok se ismerték egymást. Ettől 
szép, meg jó kihívás ez. Tehát azt lát-
juk, hogy akkor tud jól működni, ha 
megadunk minden háttér segítséget, 
hogy végig tudjuk vinni a programot. 
Most már elkészültek a módszertani 
kiadványok, de csak akkor működik 
jól, ha helyben is mögé állnak az ügy-
nek. Ha vannak olyan felnőtt segítők 
vagy aránylag felnőtt fi atalok, akik 
önállóan tudnak működni. E  nélkül 
ez elképzelhetetlen. Nagyon sok min-
dent tudunk adni hozzá. Meg tudjuk 
adni a kezdő lökést, meg tudjuk mu-
tatni, hogy lehet csinálni, el tudjuk 
hitetni, hogy van értelme ennek, te-
hát lelkesedést tudunk beléjük önteni. 
A  lényeg, hogy a fi atalnak meg kell 
tanulnia, hogy ne várjon külső segít-
séget. Nem én kutatom fel az értékeit, 
nem fogom megmondani, hogy egy 
településen mi az érték, hanem ma-
gának kell ezt megtennie. Szerintem 
ettől csodálatos. Megkapnak minden 
segítséget, eff ektíve ők végzik a mun-
kát, és ezért is lehet büszkén kiállítani 
a végén. Nem kell, hogy mindig maxi-
mumra törekedjünk. Ha egy fi atalnak 
ahhoz van kedve, hogy három értékre 
fi gyeljen fel, akkor tegye meg azt.

B.-né U. M.: Mi az, ami meg szok-
ta ragadni elsősorban a fi gyelmüket, 
amit a leginkább érdekesnek találnak?

H. T.: Ez nagyon változó. Például a 
templom, az adott. De van, aki rácso-
dálkozik egy házi rétesre vagy annak 
a készítésére vagy a padlásról előkerül 
valami.

B.-né U. M.: Említetted, hogy az 
elképzeléseitekben a Népfőiskola is 
szerepel. Erről tudnál egy kicsit me-
sélni?

H. T.: Tényleg hosszú távú elkép-
zelés, de azt hiszem, hogy jó úton já-
runk hozzá. Azt gondoljuk, hogy elju-
tott az értékhálózat egy olyan szintre, 
és eljutott a KÖSZI egy olyan szintre, 

amit nagyon fontos tovább emelnünk. 
Amikor kiderült, hogy egy népfőis-
kolai hálózat kialakítása tervben van, 
akkor minden jel arra mutatott, hogy 
butaság volna nem részt vennünk 
benne. Hiszen az ifj úsági munkával, 
a vidékfejlesztő munkával és az érték-
gyűjtésben fi atalokkal végzett munká-
val ez a kis közösség élenjáróvá vált, 
és amúgy is abba az irányba mentünk 
már, hogy egy módszertani központot 
kellene létrehozni. Láttuk, ha a háló-
zat eléri azt a szintet, akkor muszáj, 
hogy mögötte álljon egy módszerta-
ni központ, mert anélkül ez nem fog 
menni, meg fog rekedni. Alapvető ter-
veink között szerepelt a Kárpát-me-
dencei nyitás. Amihez most próbáljuk 
összevadászni a pályázati lehetősége-
ket meg az egyéb támogatásokat, és 
a Népfőiskola adná meg azt a keretet, 
amire azt mondjuk, hogy: na, igen, 
ezért dolgoztunk, megérkeztünk. Azt 
gondoljuk, hogy egy bázis tud len-
ni a fi ataljainknak, akik az értékek 
mentén gondolkodnak. Folyamatos 
fejlesztési, továbbképzési, közösségi 
lehetőségeket teremt, ahol az ország 
és a Kárpát-medence különböző ré-
szein működő ilyen típusú csoportok 
és fi atalok megtalálják azt a stabil 
pontot, ami folyamatosan tudja őket 
segíteni. Ez volt, ami igazából mo-
tivált minket erre. Persze erre is tet-
tünk már kísérleteket, hogy nézzük 
meg, hogy tudunk együttműködni 
Kárpát-medencei szinten is. Ezért 
csináltuk végig az Ifj úsági Vidékfej-
lesztési Stratégia-alkotást közösen az 
erdélyiekkel, a  kisbaconiakkal, meg 
akartuk próbálni, hogy ez a két csa-
pat hogyan tud együttműködni, és 
minden jel arra mutatott, hogy tud 
együttműködni. Ugyanakkor ez biz-
tonságot is jelentene, hiszen az épü-
letfejlesztéssel, a szálláshelyekkel egy-
fajta bevétel is. Meg bízunk is abban, 
hogy ennek lesz egy stabil támogatási 
rendszere. Azt gondoljuk, hogy ehhez 
elsősorban nem épület kell, hanem el-
sősorban közösség. Hogyha megvan 
az a stabil közösség… Egyik projek-
temnél sem azt tartottam szem előtt, 
hogy üljünk le és gyorsan költsünk el 
valamit, hanem annak igenis legyen 
értelme, és ennek akkor van értelme, 
ha hosszútávon tudjuk működtet-
ni, ne kidobott pénzek legyenek az 
ablakon. Tehát itt van mögötte egy 

olyan stabil közösség, ami bebizo-
nyította az elmúlt húsz évben, hogy 
van realitása annak, hogy működjön. 
Olyan együttműködései vannak ma-
gának a szervezetnek, a  KÖSZINEK 
is a településen belül, a térségben, az 
ország határain túl is, ami alá tudja 
támasztani azt, hogy ezt tényleg tud-
juk működtetni. Infrastrukturálisan 
is mögé tudjuk tenni mindazt, ami 
kell, hiszen ahhoz, hogy egy népfőis-
kolát jól működtessünk, sok minden 
kell: épület, sporttelep. Tudatosan 
építkeztünk ebbe az irányba. Nem 
véletlenül alakulnak azok a szálláshe-
lyek, ezek is ezt az irányt fogják segí-
teni, hogy stabilan még egy harminc 
fős szálláshely ott legyen. Sportpálya 
felújítása folyik, most épül a műfüves 
pálya mellé, ami már ki tudja szolgál-
ni ezeket az igényeket. Ott van a helyi 
új iskolánk, amiben kiváló tantermek, 
jó infrastrukturális háttér van, amivel 
szintén lehet fuzionálni. Ne adj isten, 
de ha valami miatt azt mondja az in-
tézményfenntartó, hogy nem éri meg 
neki ennyi gyerekkel működtetni az 
iskolát, akkor nekünk maradjon meg 
az esély arra….

B.-né U. M.: Most mennyien jár-
nak egyébként a helyi iskolába?

H. T.: Nagyon csökken a létszám, 
most negyven körül vannak, és ez jö-
vőre csökkenni fog, tehát lehet, hogy a 
harmincat se fogja elérni. Nagyon nem 
szeretném, hogy megszűnjön az iskola. 
Tehát próbáljuk ezeket a lábakat alátá-
masztani, majd aztán továbbgondoljuk 
egy szakképzéssel vagy bármivel.

B.-né U. M.: Biztos vagyok benne, 
hogy lesz majd még egy csomó ötleted.
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H. T.: Sok minden adottságunk 
úgy érzem, hogy kiépült. A  közös-
ségeink, az erős háttérszervezetek 
megvannak hozzá, a  fi ataljaink szé-
pen lassan megvannak hozzá. A kül-
ső szakértői bázis gyönyörűen ala-
kulgat, látjuk, hogy kik azok, akikkel 
lehet együtt gondolkodni, ezért is 
hívtuk meg az elnök urat, hogy néz-
ze meg. Mi már dolgoztunk vele a 
Bács-Kiskun megyei ifj úsági értékőr 
mozgalom elindításánál, ismertük 
egymás munkáját meg gondolkodás-
módját is. Ő is úgy érzi, hogy van mit 
tennünk ebben. Speciálisan a fi ata-
lok lesznek az elsődlegesek, akiket 
meg akarunk szólítani. Holnap is 
két polgármester jön beszélgetni a 
fi atalokkal, akik meghatározó egyé-
niségek a térségben: a nemesvámosi 
és a halimbai, s mind a kettőnek van 
becsületes szakmája amellett, hogy 
nagyon jól csinálják a polgármes-
terséget. Az egyik állattartással fog-
lalkozik, húsfeldolgozással, a  másik 
falusi vendégasztallal, tehát nagyon 
sokrétűek, igazi stratégák. Nagyon 
szeretnénk azt, hogy a fi ataljainkban 
üljenek meg ezek, hogy nem lehetet-
len itt megélni. Múlt héten egy helyi 
kőműves mester volt, akivel beszél-
gettek, előtte héten szőlész, borász. 
Nagyon izgalmasak ezek, de hát en-
nek van értelme.

B.-né U. M.: Meg hát a boldogsá-
got az ember így találja meg. Sokszor 
érezzük, hogy „individualizálódik” a 
társadalom, mindenki otthon bezár-

kózik a maga kis kockájába, és nem is 
tudja, hogy mit veszít.

H. T.: Elérhetek bármit az életem-
ben és lehetek attól boldog. Összeül-
hetünk a feleségemmel és a gyereke-
immel egy asztalhoz, és örülhetünk 
annak, amit elértünk. De azért ami-
kor egy közösséggel ér el az ember 
eredményeket, tud alkotni közösen 
csodákat, szerintem annál többet 
nem kaphat érzelmileg. Életem egyik 

legszebb élménye volt, amikor Tali-
ándörögdön átadtuk az Általános Is-
kolát. Azt megélni, hogy amikor sok 
helyen iskolákat zárnak be, akkor mi 
építünk. Az átadó ünnepségen a leg-
kisebb gyerektől a nagyszülőig min-
denki ott van. Egy település életében 
egy iskola nagyon meghatározó do-
log. Akkor éreztem azt, hogy én ennél 
többet nem tudok kapni, hogy ezzel 
nekem minden meg van fi zetve. Hi-
ába ülök le otthon és vagyok boldog 
három-négy ember társaságában: Jaj, 
de jó, szereztem magamnak egy tv-t. 
Vagy vettem egy új autót – és meny-
nyivel lennék én ettől boldogabb. 
A  közösségi tevékenység bőségesen 
kárpótol nemcsak engem, hanem a 
családot is.

B.-né U. M.: A gyerekeid is folytat-
ják a te utadat?

H. T.: Hála istennek azt látom, 
hogy mind a két gyerekem ugyan-
ezt az irányt képviseli, ebből látszik, 
hogy fertőző a dolog. Nagyobbik fi am 
Pécsett van, és most kezdett önálló 
életet. Este beszéltünk Skype-on és 
elkezdte mesélni, hogy a férfi kar így 
meg úgy. Kiépítette a kapcsolatrend-
szerét, az egzisztenciáját. Annak kap-
csán, hogy ő közösségi ember, találta 
meg a számítását.

HOFFNER TIBOR tapolcai gimnáziumi évei után a pécsi Janus Pannonius Tudomány-
egyetemen tanulta a művelődésszervezést, majd szülőfalujában, Monostorapátin kezdte 
az ismeretek gyakorlati alkalmazását. Onnan Taliándörögdre került feleségével, ahol csa-
ládot alapított. Rövidesen a képviselőtestületbe került, először alpolgármesterként, majd 
1998-2006 között polgármesterként tevékenykedett. Új kihívást keresve 2006-ban élet-
re keltette a Völgy-Köz-Pontot, vezetve a mikrotérség összefogására létrehozott irodát. 
2007-től az Éltető Balaton-felvidékért Egyesület egyik vidékfejlesztő szakembere. 2014-
től újra elfogadta Taliándörögd alpolgármesteri megbízását. Élete során folyamatosan ve-
zető beosztást vállalt civil szervezetek működtetésében, kiemelt fi gyelemmel az ifj úságot 
összefogó, fi atalokat segítő szervezetekre (Dörögdért Ifj úsági Egyesület, Közép-dunántúli 
Szövetség az Ifj úságért, Taliándörögd-Halimba Sportegyesület).

BALOGHNÉ URACS MARIANNA: 25 éve dolgozom a közművelődésben, ebből 24 évet 
Pápán, a Jókai Mór Művelődési Központban töltöttem művelődésszervezőként, szakmai 
csoportvezetőként majd igazgatóként. Itt legszívesebben színházi előadások szervezésé-
vel, a színházi nevelés és a drámapedagógia különböző területeivel foglalkoztam. Dolgoz-
tam a felnőttképzésben, elsősorban hátrányos helyzetűeknek szóló, kompetenciafejlesztő 
képzéseket szerveztem. Foglalkoztam a közösségek fejlesztésével, a  generációk közötti 
együttműködések segítésével, a közösségek szerepének erősítésével a helyi értékek átörö-
kítése terén. Részt vettem a Pápai járás szervezeteit összefogó Civil Háló Szövetség vala-
mint egy civil információs és tanácsadó iroda létrehozásában és működtetésében, ennek 
érdekében pályázatok elkészítésében és megvalósításában, valamint több olyan program-
ban, amely az önkéntesség elterjesztésére irányult. 2015 januárja óta dolgozom a Nemzeti 
Művelődési Intézet Veszprém Megyei Irodájában területi koordinátorként.


