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Közfoglalkoztatási jó gyakorlatok

Boross EdinaBoross Edina

„amikor épített értékeink 
megszólalnak…”

Mesélő épületek Pest megyében

A  Nemzeti Művelődési Intézet 

Pest Megyei Irodája nyár elején 

elindított egy új helyi értékfeltáró 

folyamatot Mesélő épületek Pest 

megyében címmel, s  a gyűjtőmun-

ka eredményes megvalósításához 

a IV. Kulturális Közfoglalkoztatási 

Program résztvevőit és partnerszer-

vezeteit kérte fel.

Az értékfeltárók Pest megye 

értékeit kutatva olyan épületekhez 

kapcsolódó történeteket, helyi me-

séket, anekdotákat gyűjtöttek egy 

csokorba, amelyek a közművelődé-

si, közösségi művelődési lehetősé-

gek tárházát bővíthetik.

Gyöngyszemek

A kezdeményezést azt teszi iga-

zán különlegessé, hogy elsősorban 

nem a már ismert, emblematikus 

épületek „újra” feltárása a célja, 

hanem megtalálni a településen 

az adott közösségeknek értékes 

„gyöngyszemeket”, helyi jelentőségű 

építményeket.

Az egész Pest megyét átfogó 

értékfeltáró munka a jövőben vár-

hatóan továbbsegíti, illetve erősíti a 

helyi közösségek kulturális öröksé-

gekre alapozott kezdeményezéseit. 

A  programba bevont szakemberek 

és közfoglalkoztatottak, megőrzik 

és továbbadják Pest megye tele-

pülési értékeit, s  hosszú távon kö-

zösségi művelődési mozgalmakat 

igyekeznek generálni a települése-

ken (pl. színjátszás, látóutak, ha-

gyományőrző alkalmak, kulturális 

turizmus). Megyei szinten mód-

szertani útmutatást, irányvonalat 

nyújtanak akár közművelődési és 

közösségi színtereken tevékenyke-

dő szakavatott kollégáknak és nem 

utolsó sorban építő tevékenységre 

hívják partnerül a IV. Kulturális 

Közfoglalkoztatási Programban 

részt vevő munkatársakat, támo-

gatva munkájukat és szakmai ér-

deklődésüket.

Ezidáig…

A megyei épületeket szóra bíró 

csapat több mint 100 épületaján-

lást kapott Pest megye különböző 

pontjairól a kezdeményezésbe be-

vont kollégák gyűjtőmunkája által. 

A  projekt megvalósításához a IV. 

Kulturális Közfoglalkoztatási Prog-

ramban közművelődési területen 

részt vevő munkatársak 45%-át si-

került bevonni a teljes Pest megyei 

– több mint 300 fős – keretlétszá-

mából. A  beküldött anyagok főleg 

kistelepülésekről érkeztek, külön-

böző tevékenységet végző partne-

rektől. Részt vettek a gyűjtésben 

önkormányzatok, egyházközössé-

gek, közösségi házak, könyvtárak 

és alapítványok is.

Ez idáig 13 történetet válasz-

tottak ki a közreműködők, amelyek 

összhangban voltak a projekt el-

képzeléssel. Elértük, hogy az adott 

településen lévő helyi fogadó, régi 

falusi lakóház, művelődési ház, 

múzeum, elhagyott romos kastély, 

vagy egyéb építészeti érték mondja 

el az igaz történetét, meséljen ki-

csit magáról.

…És amikor épített értékeink 

megszólalnak, kitárul előttünk a 

múlt kapuja. Íme három történet 

közfoglalkoztatott kollégák gyűjté-

séből.
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A nagytarcsai templomot 
körülölelő hársfák meséje1

… A községben 1931-ben a régi 

evangélikus templom helyén új 

templomot építettek. A mindössze 

kilenc hónap alatt elkészült szak-

rális épület közelében felavattak 

egy hősi emlékművet is, de az egy-

ház ajánlására ezt megfejelték az-

zal, hogy a templomkertben annyi 

hársfát ültettek, ahány nagytarcsai 

férfi  elesett a háborúban. Pontosan 

negyvenkilencet. A  fáknak nevük 

is volt és a halottaikat gyászoló csa-

ládok így érzelmileg is kötődhettek 

a rokonaikhoz.

A  templomkertben cseperedő 

fák a közösségi tér helyszíneivé vál-

tak. Ott játszottak a gyerekek, akik 

nem ismerhették az elhunyt felme-

nőiket, és a rokonok emlékezhettek 

és gyászolhattak. Hagyománnyá 

vált, hogy néhai Blaskovits Oszkár 

tanító úrral az iskolások elmentek 

a templomkertbe és ott a fi atalok 

locsolták a fákat és folyamatosan 

gondozták őket. Mindenki a saját 

rokonának a fáját.

…

„Az elhunyt katonák sorsát több-

nyire homály fedi, de törekednünk 

kell, hogy emléküket megtartsuk, 

hiszen ebben az egész falu közös-

sége érintve volt, és szinte minden 

család gyászolt valakit” – emléke-

zik Horvát Mihályné, Zsuzsi néni, 

aki hangsúlyozza, hogy a régi ko-

rok emberének fontos volt a vallás, 

ezért fontos volt számukra, hogy a 

fák nem egy parkba vagy utcára let-

tek elültetve, hanem a templomuk 

közelébe. „Ebben a szakrális térben 

elhelyezve azt szimbolizálják, hogy 

az égiek össze vannak kötve a földi-

ekkel, és mindannyian egy közösség 

részei vagyunk” – zárta gondolatait 

Zsuzsi néni.

Angyal kiterjesztett 
szárnyakkal2

Egy kívánságuk van a Pilis-

szentkeresztieknek: látni az angyalt 

kiterjesztett szárnyakkal, a  kisde-

det az oltárfalon, és minden egyes 

festményt a helyi római katolikus 

templom falán. Annál is inkább, 

mert nem más festette, mint a ké-

sőbb híressé vált Daday Ferenc. Az 

külön érdekesség, hogy egy-egy 

biblikus alak arcában a korabeli fa-

lusi lakosokat ismerhetjük fel. …

A  munkálatok 1944-ben kez-

dődtek, de a háború és annak ká-

ros következményei miatt a festés 

elhúzódott egészen 1946-ig. A  tör-

ténet Gaján József kántor idejében 

kezdődött, amikor az egyház egy 

gazdaasszonyt adott mellé segít-

ségül, mert még nem volt nős. Őt 

Daday Gizellának hívták. Az asz-

szonyka messziről jött Kerkaba-

rabásról, de nagyon megszerette a 

falut,és jól beilleszkedett. Volt neki 

egy nagyon tehetséges rokona, egy 

fi atal, ügyeskezű díszletfestő, aki 

nem volt más, mint Daday Ferenc. 

Ő  éppen akkor a közeli Orosdy 

kastélyban festette a díszletet egy 

Karády fi lmhez. Az a hír járta róla, 

hogy nagyon gyorsan tud dolgozni, 

és valószínűleg a feladatra való fel-

kérésben ez nagy szerepet játszott. 

Gaján Vilmos, a  kántor éppen ak-

kor hat éves unokaöccse ma is em-

lékszik, hogy a Daday Ferenc rö-

vidnadrágban járt le a faluba a nagy 

melegben, és széndarabbal kezdte 

el rajzolni a jeleneteket. A  háború 

miatt a munka nagyon lassan ha-

ladt, és volt egy hosszabb szünet 

is, de a harcok elcsendesülésével a 

munka tovább folytatódott. Az ál-

talános festékhiány miatt azonban 

nem volt mivel festeni, erre aján-

lotta a kántor, hogy csinálja úgy, 

mint Leonardo, használjon tojást a 

színezéshez. A  művész ezt a taná-

csot megfogadta, és sok-sok évvel 

később ez okozta a freskók vesztét 

1 Simon Andrea gyűjtőmunkája alapján
2 Balogh Judit Anikó gyűjtőmunkája, Gaján Vilmos helytörténész elbeszéléseiből
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is, mert később, amikor fehérre 

meszelték az egész templom belső 

falát, a  képek eltűntek, és mostan-

ra már restaurálni is nagyon nehéz 

őket …

A pilisszentkereszti eredeti fres-

kókról néhány fotó maradt meg, és 

a remény a helyiek lelkében, hogy 

valamilyen eljárás során mégiscsak 

vissza tudják majd állítani az ere-

deti festményeket..

Egy romantikus főúri lak, 
mint a nebulók 
paradicsoma

„…ódon vasrácsok közt

fénnyel játszó tükröknek

ad jövőt e múltidéző úrilak bája,

a magas tornyok, a szélzászló ott-

hona. …”

Válóczy Szilvia: Varázslatos kastély

10 évig tartó kemény munkát 

követően 1883-ban vehette birtok-

ba báró Schossberger Zsigmond 

– a betelepült gazdag termény 

nagykereskedő –, Schossberger Si-

mon Vilmos fi a a csodálatos turai 

kastélyt. A  turaiak emlékezetében 

nem a kastély építtetője, mindin-

kább fi a, Viktor báró és családja 

maradt meg. Kora tavasztól késő 

őszig tartózkodtak a kastélyban. 

Vadászkastély és a bárói élet szín-

tere volt az épület. A  falubeliektől 

elzártan éltek, azonban a nagy-

úri élet helyszíneként arisztokra-

ták, iparmágnások, bankigazgatók 

többször is megfordultak a kastély-

ban. A palotát a nyugodt és vissza-

fogott úri élet jellemezte, mintsem 

az akkoriban divatos, hangoskodó 

dzsentri hangulat. …

A  Schossbergerek 1944-ig lak-

tak itt, mikor a háború miatt el kel-

lett hagyniuk az otthonukat.

A magára maradt épületben a II. 

világháború ideje alatt szovjet ka-

tonai szállást, majd kórházat ren-

deztek be. Az oroszok kiköltözését 

követően a berendezések nagy ré-

szét rablók széthordták.

A  kastély lerombolását peda-

gógusok akadályozták meg, akik 

javaslatára iskolát alakítottak ki a 

bárói palotából. 1946-tól 1973-ig a 

község általános iskolájaként mű-

ködött, Magyar Állami Polgári – és 

Általános Iskola néven, ahol a fel-

ső tagozatos diákok kaptak helyet. 

1946. szeptember elsejével elindul-

hatott az oktatás, amit az épület ál-

lapota árnyékolt be csupán.

Az oktatás minden reggel du-

daszóval indult. Pontban 7:45-kor 

minden osztálynak a főbejárat előt-

ti zászlónál kellett felsorakoznia.

A  diákok belakták az egész 

épületet. Kezdetben minden osz-

tálynak saját terme volt, a  föld-

szinten a fogadószalonból alakí-

tották ki a tornatermet, bordás-

falakkal. Maga a terem szűkösnek 

bizonyult a sok gyerek számára, 

így mikor szekrényugrásra került 

sor, a diákoknak az előcsarnokból 

kellett rajtolniuk.

Az épület főbejárata előtti ha-

talmas park volt a szabadtéri torna-

órák és a szünetek színtere. Telente 

locsolással jégpályákat alakítottak 

ki, s  minden év végén az egész is-

kolát megmozgató „tornavizsgát” 

rendeztek itt.

A  szünetekben a termekből a 

hetesek mindenkit kiküldtek az 

udvarra játszani. Ilyenkor jött el 

a csínytevés ideje. Szarvas László 

– volt diák és tanár a kastélyiskolá-

ban – így emlékszik vissza egy fe-

lejthetetlen tréfára:

„…Pápai Jóska volt a hetes, épp 

a táblát törölte, amikor a Tapis 
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becenevű fi ú állandóan rányito-

gatta az ajtót. Mindezt megunva 

Józsi elhatározta, hogy ha még egy-

szer benyit, hozzávágja a krétás 

porrongyot. Nyílt az ajtó, röpült a 

rongy, s  telibe találta Ernő bácsi 

arcát, aki azonnal panaszra ment 

osztályfőnökünkhöz, Szilágyi Ist-

vánhoz. Ő  becsöngetés után bejött 

az osztályba, s lehordott bennünket, 

majd mérgében belerúgott a tanári 

asztal oldalába. A  vékony furnér 

beszakadt, a  cipője bennragadt, 

ő  pedig egy lábon ugrált. No, erre 

kitört a röhej!”

Titok a föld alatt

Még a bárók idejében a kastély 

és parkja a falusiak elől elzárt te-

rület volt, kerítéssel és folyamatos 

őrzéssel. Minden, amit nem lehet 

megnézni, előbb vagy utóbb titok-

zatossá válik. Így történt ez a turai 

kastéllyal kapcsolatban is. Kiala-

kult egy sor hiedelem.

Többek között rejtélyes alag-

utakról beszélnek, ami összeköti a 

templomot a kastéllyal, a  kastélyt 

a magtárral, illetve a magtárat a 

templommal. (Az egyébként tény, 

hogy volt kapcsolat a templom és 

a család között, hisz támogatták 

az egyházat adományokkal. De 

miért volt szükség a titkos alag-

utakra?)

Zárszó

A mesélő Pest megyei épületek 

13 története a tervek szerint idén 

ősszel egy elektronikus kiadvány-

ban válik bárki által elérhetővé. Az 

épületmesék tárházának bővülésé-

vel pedig később egy nyomtatott 

kiadványban is napvilágot láthat az 

értékes gyűjtemény.

A  szervezők szeretnék, ha 

a megye lakossága, a  kulturális 

szakma iránt elhivatott szakem-

berek, a  fi atalság összefogna, és 

közös erővel feltárná, megőrizné, 

s nem utolsó sorban gondozná az 

épített értékeiket. Az egész Pest 

megyét átfogó értékfeltáró munka 

a jövőben tovább segíthetné, illet-

ve erősíthetné a helyi közösségek 

kulturális örökségekre alapozott 

kezdeményezéseit.

A  történeteket szerkesztette és 

lektorálta: Balogh Beáta és Boros 

Edina

BOROS EDINA közgazdászként diplomázott az Eszterházy Károly Főiskolán 2008-ban, 
majd Marketing és PR menedzser oklevelet szerzett. 2012-ben alkalmazott grafi kus vég-
zettséget szerzett. 2010 óta fotózik művészi igénnyel. 2013-ban kapcsolódott be a Nem-
zeti Művelődési Intézet munkájába először a Jász-Nagykun-Szolnok megyei módszertani 
iroda munkatársaként; másfél éve a Pest megyei kollégák munkáját segíti. 



Kedvezményes 
fi lmvetítési rendszer 

a közösségeknek
Az Anjou Lafayette Bt., a Cirko Film Kft. és a Mozi-
net Kulturális Szolgáltató Kft. fi lmforgalmazó cégek 
a Nemzeti Művelődési Intézettel együttműködés-
ben  kedvezményes vetítési rendszert dolgoztak ki 
a közművelődési intézmények, közösségi színterek, 
iskolák és fi lmklubok részére. 
 
Az első magyar mozifi lm elkészülésének 115. évfordu-
lója, valamint az első magyar mozgókép megszületésé-
nek 120. évfordulója alkalmából az ajánlat keretében 
egy 200 fi lmet tartalmazó válogatásból szemezgethet-
nek az az érdeklődő közösségek.  
 
Az évfordulóra összeállított 200 fi lm vetítési díja 
egységesen 10.000 Ft + áfa.

A 200 fi lmből összeállított tematizált, a világ vezető 
fi lmfesztiváljain nyertes fi lmeket is tartalmazó művész-
fi lm-csomagban díjnyertes magyar alkotások – köztük 
az Oscar-díjas Saul fi a – és nemzetközi kuriózumok 
egyaránt megtalálhatók.

A kedvezményes vetítési rendszer lehetővé teszi, hogy a 
független és művészfi lmek, illetve azok kulturális misz-
sziója olyan településekre is elérjenek, melyeken más-
képpen nincs közösségi alkalom a fi lmnézésre.

További információ és a fi lmek megrendelése:
fi lmetrendelek@gmail.com 

A jogtulajdonos fi lmforgalmazók részére a fi lmvetítések utáni vetítési 

jogdíjat az ár tartalmazza, a belépődíj nélküli fi lmvetítés esetén azonban 

– a nézők száma alapján számított – szerzői zenei jogdíjat meg kell fi zet-

ni az ARTISJUS felé.



Fesztivál-csend-élet,
Szabó Judit Nikoletta fotója

www.nmi.hu

A Nemzeti Kulturális Alap
támogatásával jelenik meg


