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„közfoglalkoztatottként értelmiségi, 
minőségi munkát végezhettünk”

Beszélgetés Horváth Róberttel, 
az Év Kulturális Plakátja alkotójával

H. K.: Több száz fő előtt vette át a 
Nagy Gáspár Kulturális Központ az Év 
Kulturális Plakátja elismerést, melyet 
Ön készített kulturális közfoglalkozta-
tottként. Milyen út vezetett idáig?

H. R.: A középiskola elvégzése után 
dolgozni kezdtem, hogy tudjam fi nan-
szírozni a további tanulmányaimat. 
Minden vágyam az volt, hogy informa-
tikai és nyelvi képzésben vegyek részt. 
Ezt többé-kevésbé sikerült is véghez-
vinnem, de a nyelvvizsga és a diploma 
még hiányzik repertoáromból.

Postaforgalmi és rendszerinfor-
matikusi végzettséggel rendelkezem. 
Sokféle területen kipróbáltam magam 
az elmúlt években munkavállalóként: 
voltam postai kézbesítő, gépkezelő, 
segédmunkás, adatrögzítő, asszisz-
tens, személyi számítógép támogató.

Mindig is azok a munkák érdekel-
tek leginkább, amelyek gondolkodás-
ra ösztönöznek.

Bárcsak mindenki olyan munkát 
végezhetne, amelyet szeret, és amely-
ben ki tud teljesedni. Én mindig is 
arra törekedtem, hogy ne azért éljek, 
hogy dolgozzam, hanem azért dol-
gozzam, hogy éljek! Életfi lozófi ámat 
legjobban egy dél-afrikai tea-fi lteren 
olvasott „bölcsesség” fejezi ki: Az élet 
utazás, nem cél.

H. K.: Hogyan került végül a Nagy 
Gáspár Kulturális Központba, s  mi-

lyen feladatai voltak az ott töltött hó-
napok alatt?

H. R.: Gergye Rezső igazgató úr 
keresett meg, hogy a Kulturális Köz-
foglalkoztatási Program keretében 
öt hónapra a Nagy Gáspár Kulturális 
Központ fogadna, mint a program 
partnerszervezete. Eleinte némi búj-
tatott kétkedéssel álltam a dologhoz 

– Kultúrházba én? De ahogy latolgat-
tam az előnyét, hátrányát, sikerült 
meggyőznöm magam, hogy ezzel a 
lehetőséggel csak nyerhetek. Az élet 
később igazolta a feltevésemet, hiszen 
ez pontosan így is történt. A  fogad-
tatásomról csakis pozitív élményeim 
vannak. Az első pillanattól kezdve 
egyenrangú félként kezeltek, izgal-
mas, sokszínű feladatokkal bíztak 
meg. Mint például recepciós felada-
tok, vagy egy-egy kiállítás előkészíté-
se, meghívók és plakátok tervezése.

H. K.: Milyen visszajelzéseket kapott 
ez alatt az időszak alatt, s hogyan sike-
rült beilleszkednie a munkatársak közé?

H. R.: Minden feladat előtt lényeg-
re törően, pár mondatban elmondták, 
hogy mi a pontos elvárás a konkrét fel-
adatellátás terén, illetve a házba betérő 
vendégekkel kapcsolatban. Őszintén 
úgy érzem, sikerült megállnom a he-
lyem, s  megfeleltem az elvárásoknak. 
Megítélésem szerint jó benyomást tet-
tem a kulturális központ dolgozóira is. 

Persze evvel kapcsolatban volt mun-
katársaimat is meg kellene kérdeznie, 
hogy teljes képet kapjunk a „hatékony-
ságomról”. Hamar megtaláltam a kö-
zös hangot mindenkivel.

H. K.: Váratlan lehetőség volt, 
hogy a plakátokon keresztül a széle-
sebb nyilvánosságnak is megmutat-
hatta magát.

H. R.: Kisvárosi léptékkel mérve 
az ott töltött idő alatt elég sok, hozzá-

Önarckép



60

w
w

w
.n

m
i.
h
u

Kulturális közfoglalkoztatottak – ők és róluk

Hegedűs Katalin

vetőleg 10-15 rendezvény plakátjának 
és meghívójának tervezése, elkészíté-
se fűződik a nevemhez.

A  plakátpályázatra való jelentke-
zés ötletét az igazgató úr vetette fel. 
Talán látta bennem, hogy van némi 
tehetségem a dologhoz. Őszintén 
megmondom, én nem hittem benne, 
hogy lehet bármi keresnivalóm a „na-
gyok” között. De ő és ház többi dol-
gozója is bíztatott, hogy küldjem el 
a nevezést a plakátversenyre. A  Szé-
chenyi-emlékévet népszerűsítő és a 
hozzá kapcsolódó kiállításunk pla-
kátjával nevezett az intézmény, s nagy 
örömömre, sikerült a dobogó legfelső 
fokára felállnom.

Köszönettel tartozom az intéz-
mény munkatársainak, hogy mind-
végig támogatásukról biztosítottak. 
Nélkülük nem sikerült volna.

H. K.: Mennyiben változott az éle-
te ez után?

H. R.: A  bakancslistámon végre 
kipipálhattam a „15 perc hírnév” rub-
rikát! Helyi szinten úton-útfélen gra-
tuláltak az elért eredményhez. A helyi 
vas-műszaki bolt egyik eladója azóta 
is „városunk büszkesége” titulussal 
üdvözöl, akárhányszor találkozunk.

Állásajánlatok tekintetében saj-
nos barokkos túlzás lenne azt állítani, 

hogy a pályázat megnyerése után ful-
dokoltam az ajánlatok tengerében. In-
terjút eddig csak a megye legnagyobb 
példányszámban eladott napilapjának 
kellett adnom, meg a mostanit az 
Önök folyóiratának.

H. K.: Hol dolgozik most?
H. R.: Jelenleg a helyi önkormány-

zatnál dolgozom, mint ügyiratkezelő. 
A mostani állás szerint kora őszig biz-
tosan. Hogy utána mit hoz a sors, az 
már remélhetőleg csak rajtam múlik.

H. K.: Megmaradt a kapcsolat a 
közben a Kulturális Központtal is?

H. R.: Bármikor találkozom az ott 
dolgozókkal – még ha csak a sarki 
közértben is –, mindig érdeklődnek, 
hogy mi van velem? Amennyiben 
nagyszabású rendezvény készülődik 
a házban, mindig megkérdezik, hogy 
tudok-e menni, segíteni.

H. K.: Mit gondol a Kulturális 
Közfoglalkoztatási Program által kí-
nált lehetőségekről? Mind a saját ta-
pasztalatai, mind a képzésen résztve-
vők tapasztalati alapján?

H. R.: Sokan a programra statisz-
tikajavító intézkedésként tekintettek. 
Ők azért fogadták el a programban 
való részvételt, hogy meglegyen a 
havi kereset a megélhetéshez. A  csa-
pat másik fele lehetőségként tekintett 
a programra, amellyel élni lehet, vál-
tozást hozhat, kapcsolatokat, gyakor-
latot egy ismeretlen területen. A pozi-
tív visszajelzések sokaknak segítettek 
az önbizalmat is visszaszerezni. Min-
denképpen fontos megjegyezni, hogy 
közfoglalkoztatottként értelmiségi, 
minőségi munkát végezhettünk.

H. K.: Mit vár a jövőtől, milyen 
tervei vannak?

H. R.: Szeretném a megkezdett 
utat folytatni, elsődlegesen idegen 
nyelvekből illetve informatikából 
szeretném tovább képezni magam a 
jövőben.

HORVÁTH RÓBERT rendszerinformatikus. Eddig több mint 7 évet töltött el számítás-
technikai munkakörökben. Saját megfogalmazása szerint: óriási fi lmrajongó, imádja az 
űrkutatást, szereti a kihívásokkal teli munkaköröket, támogatja az elesetteket. A  kerék-
pársport szerelmese és művelője. Amikor csak teheti, utazik.

HEGEDŰS KATALIN népművelő, tanár, kulturális menedzser. Több mint húsz éve dol-
gozik közművelődési területen, 2000-től a Nemzeti Művelődési Intézet (jogelőd intéz-
ményének) információs, kommunikációs szakmai munkatársa, jelenleg Kommunikációs 
Osztályának vezetője, a Budapesti Népművelők Egyesülete elnökségének tagja.

A győztes plakát


