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Kulturális közfoglalkoztatottak – ők és róluk

Biczó MiklósBiczó Miklós

„egyszerre lendült fel a falu 
kulturális élete”

Közfoglalkoztatottból faluházvezető
A kulturális közfoglalkoztatás csehimindszenti 

visszaigazolásai Papp Dóra és polgármestere részéről

Papp Dóra a Kulturális Közfog-
lalkoztatási program azon résztvevő-
inek egyike, akik már a – számukra 
hídként szolgáló – program ideje 
alatt visszatértek az elsődleges mun-
kaerőpiacra, és sikeresen el tudtak 
helyezkedni a kulturális szakmában. 
Dóra pályakezdőként, logisztikus vég-
zettséggel vágott bele a programba, és 
április óta a Csehimindszenti IKSZT 
dolgozója, immár főállásban.

Biczó Miklós: Mivel foglalkoztál a 
kulturális közfoglalkoztatási program 
előtt?

P. D.: Közlekedés üzemvitel ellátó, 
szállítmányozási ügyintéző – ismer-
tebb nevén: logisztikus – végzett-
ségem van, melyre Szombathelyen, 
a Savaria Szakképző Iskolában tettem 
szert, de a szakmámban nem tudtam 
elhelyezkedni. Pályakezdő voltam, 
nem tűnt túl biztatónak a helyzetem. 
Kilenc évig voltam amatőr színjátszó 

– gyermekszínházas –, ennek révén 
a közművelődésben voltak kapcso-
lataim. A  csehimindszenti színjátszó 
csoport vezetője, Horváth Barnabás-
né említette nekem a kulturális köz-
foglalkoztatás lehetőségét. Akkor már 
épülőben volt az IKSZT, és volt is róla 
szó, hogy munkahelyet is adhat. Lé-
nyegében a kulturális közfoglalkoz-
tatási program aff éle betanításként 
funkcionált.

B. M.: Összegezve az eddigieket, 
egyfajta lépcsőfoknak tekinthető a 
közfoglalkoztatási program.

P. D.: Pontosan. Jó alkalom volt 
arra, hogy ismereteket és tapasztalato-
kat szerezzek, feltérképezzem a lehe-
tőségeket, belerázódjam a szakma és a 
munka világának mindennapjaiba.

B. M.: A  közfoglalkoztatási prog-
ram keretein belül szervezett kultu-
rális közösségszervezés képzésen elsa-
játított ismeretekből mennyire tudtál 
profi tálni?

P. D.: A  tárgyi-szakmai alapis-
meretek megszerzésén túl a képzés 
valódi hozama számomra a kapcso-
latrendszer kiépülése volt. A  vasvári 
képzési csoportban tanultam, a társa-
im közül a rábahídvégiekkel jelenleg 
egy falunap szervezésén dolgozunk 
együtt, és rengeteg konkrét szakmai 

Csehimindszent 370 lelkes 
község Vas megye déli részén, 
a  Kemenesháton. A  falu határá-
ban vadban gazdag kiterjedt er-
dőségek és dombok terülnek el. 
1892-ben a településen élő kisne-
mesi családban született Mind-
szenty (Phem) József bíboros, 
hercegprímás, esztergomi érsek. 
A  községben jelenleg körjegyző-
ség, óvoda, általános iskola, plé-
bánia és zarándokház is működik. 
Mindszenty József szülőházát em-
léktábla jelöli. A  községben szob-
rot is emeltek az érsek emlékére. 
A  plébánia épületében szálláshely 
és zarándokház található a Fő 
utca 40. alatt.
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segítséget kaptam a képzést vezető 
Gergye Rezsőtől is (aki a Vasvári Mű-
velődési Ház igazgatója). Sokat jelen-
tett, hogy olyan emberekkel cserél-
hettem tapasztalatokat és működhet-
tem együtt, akik a saját településüket 
jól ismerik.

B. M.: Te is ilyen ember vagy, jól 
gondolom?

P. D.: Igen, ismernek a faluban és 
én is jól ismerem az itt élőket.

B. M.: Hogyan adódott a konkrét 
állásajánlat az IKSZT vezetésére?

P. D.: A  polgármester úr keresett 
meg és ajánlotta fel a munkalehetősé-
get, majd leültünk és megbeszéltük a 
részleteket. Képviselő-testületi döntés 
tette véglegessé az alkalmazásomat.

B. M.: Milyen munkatapasztala-
tokat szereztél a közfoglalkoztatási 
program során, amikor az IKSZT még 
nem működött? Milyen szakmai fel-
adatok révén sikerült belerázódnod a 
munkába?

P. D.: A  rendezvényszervezés te-
rén már voltak előkészületek, a hozzá 
kapcsolódó adminisztráció is egyre 
több feladatot adott, így ezekben tud-
tam segíteni, például gépeléssel, do-
kumentálással.

B. M.: A  rendezvények hol zajlot-
tak?

P. D.: Minden programhoz egyedi 
helyszínt kellett keresnünk. Az idősek 
karácsonyát például az iskolai ebédlő-
ben rendeztük meg, a Mikulás ünnep-
séget pedig az iskola aulában. A nem-
rég átadott múzeumban is tevékeny-
kedtem: a  Mindszenty-emlékház 
Terror Háza kiállításának lebonyolí-
tásában, tárlatvezetést is tartottam. 
A  programok mellett a könyvtárban, 
valamint a közösségi internetponton 
végeztem folyamatosan munkát.

B. M.: Hogy fogadta a téged jól 
ismerő faluközösség, hogy kulturális 
közfoglalkoztatott lettél, és újfajta 
minőségedben találkozhatnak veled a 
közösségi művelődésben?

P. D.: Meglepően jól. A  fi atalok 
közül észrevehetően többen járnak a 
programokra és a könyvtárba.

B. M.: Körülbelül hány aktív fi atal 
van itt a faluban?

P. D.: Nehéz megmondani, függ 
attól is, hogy pontosan milyen kor-
osztályt veszünk fi atalnak. Sok az idős 
ember, az aktív korú fi atalok dolgoz-
nak, így velük nehéz egyeztetni idő-

pontot a programokhoz. Művelődő 
közösségünket leginkább a 12 év alatti 
gyerekek és a 40 év felettiek képezik.

B. M.: Hogy ötlött föl benned a 
gondolat, hogy logisztikai végzettség-
gel mégis a közösségi művelődésben 
helyezkedj el és kezdj karriert építeni?

P. D.: Gyakorlatilag mindig is az 
életem részét képezte a közösségi 
művelődés. A  programszervezésben 
korábban önkéntesként vettem részt, 
színjátszó csoportnak is tagja voltam, 
tehát valamilyen szinten mindig is ré-
sze voltam a gépezetnek. Szerettem is 
csinálni, mint ahogy most is élvezem 
a munkát.

B. M.: Milyen közösségek, milyen 
amatőr művészek működnek Csehi-
mindszenten?

P. D.: A  Pöttyös Hagyományőrző 
Gyermekcsoport színjátszással fog-
lalkozik, a Weöres Sándor Színjátszó 
Találkozón ebben az évben harmadi-
kak lettek. Ennek a csoportnak vol-
tam tagja én is kilenc évig általános 
iskolában és a középiskola első év-
folyamán. Előbb a kultúrházban, az 
átépítés idején pedig a könyvtárban 
folytak a próbák. Aktív asszonykórus 
is működik a faluban.

B. M.: Mit adott neked még a köz-
foglalkoztatás?

P. D.: Mindenképp több ismeretet. 
És érezhetően jobban tájékozódom, 
talpraesettebb lettem. Nem okoz ak-

kora gondot megbirkózni konkrét 
szervezési problémákkal. Ebben pél-
dául a képzés sokat segített. Bővült a 
kapcsolatrendszerem is: több isme-
rőst szereztem környékbeli falvakból, 
községekből, ami különösen hasznos 
a programszervezés során.

B. M.: Mikor adták át az IKSZT-t?
P. D.: Március végén adták át, áp-

rilis 1-jétől működik, azóta vagyok az 
önkormányzat alkalmazásában, mint 
IKSZT-vezető. A  működtetésre a 
pályázatot az önkormányzat adta be, 
hiszen az IKSZT az önkormányzat 
intézménye.

B. M.: Mivel foglalkozol ebben a 
munkakörben?

P. D.: Rendezvények lebonyolítá-
sával – mióta itt dolgozom, volt hús-
véti és anyák napi ünnepi program 
is – a könyvtár működtetésével és az 
internethasználat biztosításával. Az 
IKSZT-pályázatnak vannak kötelező 
elemei, ezeket értelemszerűen ellát-
juk, és vannak vállalt tevékenységek 
is. A Csehimindszent Jövőéért Alapít-
vány civil szervezet közreműködése 
komoly tényező volt a pályázat elbírá-
lása során: együttműködésükkel, ve-
lük közösen már sikeres Gyereknapot 
is lebonyolítottunk. A  hagyomány-
ápolás is része a munkának: szeren-
csére élőek a helyi hagyományok, pél-
dául a lányok elmennek pünkösdölni. 
Az elmúlt hetekben sokat készültünk 
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a színjátszó fesztiválra. Ismét tudtunk 
helyszínt adni a csoport próbáihoz. 
A rábagyarmati színjátszó csoport en-
nek eredményeként három felvonásos 
előadással állhatott ki, de a két helyi 
művészeti csoport, a Pöttyös Csoport 
és az asszonykórus is több fellépésen 
van túl. A  falunapoknak, fesztiválok-
nak most van szezonja.

B. M.: Említetted az élő hagyomá-
nyokat. Milyen tradíciók élnek a kö-
zösségben?

P. D.: Az évkör ünnepeihez kap-
csolódva nagy jelentősége van pél-
dául a lucázásnak, betlehemezésnek, 
locsolásnak, pünkösdölésnek. Főleg 
az utóbbinak vannak nagy hagyomá-
nyai a környéken, ezt a szép szokást 
nemrég hozták vissza: a  mi falunk-
ban mindig megtartották, a környező 
falvakból egy időre kikopott. A  pün-
kösdölés vagy pünkösdjárás során öt 
lány jár házról-házra, a  legkisebb a 
királykisasszony. A  lányok énekelnek, 
és a legvégén felemelik a királykisasz-
szonyt.

B. M.: Te is pünkösdölsz?
P. D.: Én most csak kísértem őket, 

de már nem pünkösdöltem. A  pün-
kösdjárást általános iskolásokkal 
csináljuk, a  királykisasszonyt pedig 
egy óvodás alakítja, hogy könnyű le-
gyen emelni, de volt olyan év, amikor 
óvodás helyett egy vékony kisiskolás 
lányka alakította ezt a szerepet. Ha-
gyományosan megtartjuk külön a Mi-
kulás ünnepséget a gyerekeknek, az 
időseknek, a  szépkorúaknak pedig a 

karácsonyi ünnepséget. Szüreti ren-
dezvényünk is van, reméljük, sikerül 
feleleveníteni a korábbi szekeres fel-
vonulások szokását, egyelőre szüreti 
játékokat rendezünk, inkább a kiseb-
beknek. Augusztus 9-én minden év-
ben falunapot tartunk.

B. M.: Meddig tart a megbízatá-
sod?

P. D.: Reméljük, öt évig! A  pályá-
zat előírása az öt év, bízom benne, 
hogy sikerül helytállni.

B. M.: Változtak a falubeliekkel az 
emberi kapcsolataid az új munkád 
révén?

P. D.: Sok emberrel nem voltam 
olyan közeli viszonyban, most vi-
szont már az utcán is gyakorta meg-
állunk beszélgetni. A  gyerekhez is 
közelebb kerültem. Eddig csak aff é-
le „Szia-szia, mi újság?” viszonyban 
voltunk, most pedig már, amikor in-
dulok nyitni a könyvtárat, rohannak 
utánam megölelni. Gyakran együtt 
jövünk a könyvtárig. A  falubeliek-
nek már az is öröm, hogy a lerobbant 
épületet felújították, és ismét progra-
mokkal, élettel teltek meg a megszé-
pült termek.

B. M.: A  kultúrház felújítása mi-
nőségi változást hozott a falu életébe?

P. D.: Egyértelműen így volt, főleg, 
hogy a felújítással párhuzamosan ala-
kították ki és adták át a Mindszenty 
József bíboros emlékét őrző emlék-
házat is. Itt a könyvtárban van egy 
külön kialakított rész a bíboros úrról, 
az emlékház látogatói közül többen 

erre is kíváncsiak. Egyetlen évben, 
egyszerre lendült fel a falu kultu-
rális élete – szerencsére. A  bíboros 
úr Mindszent szülötte, a  szülőházát 
alakították át múzeummá, régi álma 
vált valóra ezzel a falunak. Korábban 
is tett erőfeszítéseket a település az 
ügy érdekében, de a két létesítmény 

– az IKSZT és az emlékház – egy-
mástól teljesen függetlenül jött létre. 
Mi mindenképpen szerettünk vol-
na a könyvtárban is egy külön pol-
cot Mindszenty József tiszteletére, 
ahol kizárólag a róla szóló könyvek, 
DVD-k találhatók meg. Mindszenty 
Józseff el kapcsolatban is rendezünk 
természetesen programokat.

B. M.: A könyveket fi atalok is kere-
sik, vagy inkább csak idősek?

P. D.: A fi atalok leginkább ifj úsági 
regényeket kölcsönöznek és DVD-
ket, fi lmeket. A Mindszenty-polcokat 
mindazonáltal keresik az olvasók. És 
az IKSZT szervezésében két előadás-
ra is készülünk a bíboros úrral kap-
csolatban, tehát keressük a kapcsoló-
dási pontokat a két intézmény között.

B. M.: El tudod látni a feladatokat 
egymagad?

P. D.: Igen, de sok segítségem is 
van: például Horváth Barnabásné 
Marika néni, aki az asszonykórust és 
a színjátszó csoportot is vezeti, és ko-
rábban a kulturális tevékenységet is 
szervezte, nagyon sokat segít rendez-
vényeken is. Szóval nem vagyok ma-
gamra utalva, tudom, hogy vannak, 
akikre számíthatok.

B. M.: Mik a személyes terveid? Itt 
szeretnél maradni? A családalapítást 
itt képzeled el?

P. D.: Ahogy alakul. Nem látok a 
jövőbe. Szeretek itt élni.

Az interjúnak ezen a pontján a 
település polgármestere, Fukszber-
ger Imre csatlakozik a társalgáshoz. 
Megragadom a lehetőséget, hogy a 
kulturális közfoglalkoztatás hasznáról 
a település vezetőjétől is kapjak infor-
mációkat.

B.M.: Hogyan esett a választásuk 
Papp Dórára?

Fukszberger Imre: Az IKSZT-hez 
mindenképpen szükségünk volt egy 
emberre, az ő munkájáról pedig már 
szereztünk pozitív tapasztalatokat. 
Az iskolai végzettsége is pont megfe-
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lelt az álláshoz, és tudtuk róla, hogy 
van vénája a dologhoz. A  kulturális 
közfoglalkoztatásban megszerezte a 
szükséges gyakorlatot, nem vártuk 
meg, míg letelik a közfoglalkozta-
tási ideje, mert közben átadtuk az 
IKSZT-t, ami április 1-jétől működik. 
Ma már látom, hogy jól választottunk, 
eredményesnek találjuk a munkáját, 
és a programban, valamint a képzés 
során szerzett ismereteket is jól hasz-
nosítja. Sok minden ragadt rá a kul-
turális közfoglalkoztatás alatt, ezért a 
legtöbb kihíváshoz bátran viszonyul. 
A  szakmai kapcsolatai is hasznosnak 
bizonyultak a program során megis-
mert, jól működő kulturális szerveze-
tekkel, például a Vasvári Művelődési 
Házzal. Ennek köszönhetően Dóra 
úgy indult neki az IKSZT-s felada-
toknak, hogy ismerős helyzetekkel, 
kihívásokkal találkozott. Akkor is fel-
vettünk volna valakit – talán éppen 
őt – erre az állásra, ha nincs a közfog-
lalkoztatás, de így sokkal gördüléke-
nyebb volt a folyamat. Dóra jó helyen 
volt jó időben a Kulturális Közfoglal-
koztatási Program révén, elégedettek 
vagyunk vele.

B. M.: Ezek szerint hosszú távra 
terveznek vele?

F. I.: Természetesen. Ugyan nem 
öt évre kötöttünk szerződést vele, de 
ahogy én látom, akár nyugdíjba is me-
het innen. A  falunak vannak látniva-
lói, adottak a lehetőségei a kulturális 

turizmusba való bekapcsolódáshoz. 
Ennek megfelelően a Mindszenty 
Múzeummal is kell majd foglalkozni a 
Dórinak előbb-utóbb, hiszen helyben 
van és tájékozott a témában, így ha 
épp plébános úr vagy én nem érünk 
rá, be kell ugrania helyettünk és kala-
uzolni a látogatókat. Ha majd a mú-
zeum is kiteljesedik, oda is felveszünk 
egy alkalmazottat. Amennyiben lesz 
akkor kulturális közfoglalkoztatás, 
elképzelhető, hogy hasonló lehető-
séghez jut egy másik helybeli fi atal is. 
A másik terület, ami lehet erőforrása 
a falunak, a  Mindszenty bíboros úr 
alakjához kapcsolódó vallási turiz-
mus, amit szeretnék mielőbb beindí-
tani – még az idén nem biztos, de jö-
vőre már talán nagyobb látszatja, na-
gyobb forgalma lesz. Mindenképpen 

szükségünk lesz egy vagy két hadra 
fogható emberre. Jelenleg jómagam 
vagy a plébános kalauzoljuk a vendé-
geket, Dóri is besegít, de amennyiben 
kitűztük célként, hogy zarándokhely 
leszünk, nem mondhatjuk majd az 
ide látogatóknak, hogy akkor jöjjenek, 
amikor pont ráérünk. Előbb-utóbb 
valószínűleg kell még egy ember, aki a 
vallási turizmussal foglalkozik. Hogy 
ezt hogy oldjuk meg, önkormányzati 
berkeken belül vagy civil szervezet-
ként, azt még nem tudom.

B. M.: Csehimindszent is pályázott 
az új kulturális közfoglalkoztatásra?

F. I.: Nem. Se a kulturális, se a 
hagyományos téli közfoglalkoztatási 
programra nem jelentkeztünk. Ok-
tóberben önkormányzati választások 
lesznek, úgy fair a játék, ha megha-
gyom a tiszta lap lehetőségét az eset-
leges utódomnak. Nem tudom, hogy 
megválasztanak vagy sem, egyáltalán 
indulok vagy sem, leszek-e polgár-
mester vagy sem. Miért nehezítsem 
meg az utódom munkáját azzal, hogy 
a saját elképzeléseimet ráerőltetem 
megkötött szerződések formájában? 
Ez főleg a hagyományos közfoglalkoz-
tatásra vonatkozik, ami ráadásul té-
len nem is mindig kiaknázható. Nem 
mindig lesz a legutóbbihoz hasonló 
mediterrán tél. Mit lehet csinálni egy 
aff éle fogas télben?

B. M.: Disznót ölni.
F. I.: Majd lehet, hogy lesz az is, és 

Dóri szervezi meg nekünk a disznó-
vágást, a  falunak. Óriási lehetőségek 
rejlenek az ilyen programokban a 
közösség összekovácsolására, és Cse-
himindszenten most e téren is elkez-
dődött valami nagyon-nagyon biztató 
folyamat.
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