
24

w
w

w
.n

m
i.
h
u

Képzés – kulturális közfoglalkoztatás

Loksa GáborLoksa Gábor

Kulturális közfoglalkoztatás,
avagy Csákvár Rád is vár!

A  Nemzeti Művelődési Intézet 
(NMI) kulturális közfoglalkoztatás 
programjába képzőként a Lakiteleki 
Népfőiskolán keresztül kapcsolódtam 
be. A Lakiteleki Népfőiskola szellemi 
és egyben nagyon is kézzel fogható, 
számomra is jól építkező tevékeny-
sége – amelyben immáron 15 éve 
veszek részt – biztos alapot adott a 
közösségfejlesztés, közösségépítés 
világában az NMI „képzők képzése” 
előadás sorozatának érdeklődéssel 
való meghallgatása mellett. Kicsit 
várni kellett a kezdésre, de lássuk be, 
nem kis „falat” volt a szervezés, úgy 
is fogalmazhatok, hogy bizonyos ér-
telemben „úttörő” munkát végeztek a 

szervezők. S  ha belegondolunk abba, 
hogy a XX. század második fele hazai 
kulturális irányai, koncepciója nem 
igazán követte a nemzet társadalma 
szövetének korábban szerves módon 
való kialakulását, akkor ezen program 

„nyitása”, egy egészen új módon való 
közösségépítésre „hangolás” valóban 
nagy jelentőségű, időt, energiát, kitar-
tást kíván. A program jelentősége már 
a Lakiteleken lebonyolított képzés 
alkalmával érzékelhető volt, s  szinte 
mindenkiben a „kötelező” feladatok-
kal összhangban kezdett körvona-
lazódni a „személyes” megközelítés 
módja, mert ez a fajta „kapunyitoga-
tás” minden kötelezően előírt feladat 

mellett megengedi, sőt követeli, hogy 
a képző személy az ügyhöz fűződő vi-
szonyából fakadó fűtöttségével is se-
gítse a nemes cél elérését.

Csákvárra szólított a szolgálat. 
Úgy voltam vele, hogy ahol majd a 
képzés lesz, ott körültekintve az élő 
kulturális intézmények sorát min-
denféleképpen módot szeretnék ta-
lálni azok személyes élményt nyújtó 
meglátogatására. Bár eléggé későn 
kaptam a „rajt parancsot”, de azért 
felderítettem a lehetőségeket, s  már 
hétfőre, a  kezdésre nagyjából kör-
vonalazódott a „látogatások” sora, 
amelyet még hétfőn személyesen 
pontosítva véglegesítettünk. Talál-
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koztam a képzésre várókkal, akik 
összetétele, személyes motiváltsága, 
meglehetősen határozott elképzelé-
sei a saját jövőjükről csak tovább ins-
pirált, hogy az előre megkapott igen 
értékes és gazdag oktatási tematika 
mellett az egész program „élmény-
szerű” lebonyolítását valósítsam meg. 
Az első napon a nyitó teszt megírása 
után amolyan „lelket öntés” céllal az 
önismeret fontosságáról, a  reális de 
igenis nagyobb ívű saját jövő vizio-
nálása szükségességéről, a saját célok 
elérése munkájába vetett hitről és a 
mindenkori társak megtalálása és 
bizalommal való elfogadása gazdagí-
tó, segítő voltáról fogalmaztam meg 
gondolatokat. Ezt követően a hallga-
tóság mutatkozott be, ki-ki pár perc-
ben „megrajzolta” a saját portréját. 
Érdekes tapasztalás volt, hogy szinte 
megkönnyebbültek, nyíltabbá váltak 
ezen bemutatkozás után.

A  képzés helyszíne a helyi, Floria-
na Könyvtár volt, ahol lehetőségünk 
nyílott az intézmény vezetője, Szeke-
resné Horváth Zsuzsanna kedvessége, 
személyes kalauzolása által bepillan-
tani egy könyvtár gyakorlati világába. 
A következőkben a kulturális intézmé-
nyek hazai világába, a közösségépítés 
történetébe és annak módszertanába 
vetettük magunkat a kiadott oktatási 
tematikának megfelelően, miközben a 
már említett könyvtárlátogatáson túl 
a helyben lévő Vértes Múzeumot és a 
Pro Vértes kezelésében lévő Geszner 
Házat kerestük fel. Mindkét helyszín a 

„bemutatásról”, az értékek konzerváci-
ójáról és munkájuk során alakult, for-
málódott közösségekről szólt. A  Vér-
tes Múzeumban Bodorgai Gyuláné 
(Erzsike) volt a vezetőnk, aki „aktív” 
korában tanítónő volt. Az aktivitás 
most is lételeme a nagy tudású, szívet 
melengető, gyermekszerető szemé-
lyiségének, lelkületének kisugárzása 
gazdagította az elénk tárt ismeret-
anyagot. A múzeumot éppen felújítot-
ták, ez persze az „ismeretátadásnak” 
nem szabott határt, s  a munkálatok 
miatti áramnélküliség a gyakorlatban 
késztette az oktatás résztvevőit a pár 
órával előbb, az előadáson hallottak 
alkalmazására, hogy a rugalmasság 
és az improvizatív készség kell, hogy 
jellemezze a kulturális közmunkást, 
ezért a mobiltelefon lámpájával vilá-
gították meg a félhomály nyugalmá-

ba burkolózott bemutatott tárgyakat, 
tablókat. A Geszner Házban a térség 
vagyis a Vértes és környéke termé-
szeti értékeiről, természetvédelméről 
és a természetkímélő gazdálkodásról 
hallgattunk előadást Kovács Ramóná-
tól. A Pro Vértes Alapítvány több év-
tizedes értékmentő és egyben értékte-
remtő munkájáról kaptunk áttekintést. 
A  vázolt folyamat egyszerre szól a 
természetről, a  kulturális értékek vé-
delméről és az ezekhez tartozó oktató, 
nevelő munkáról, új, a közösség életét, 
felemelkedését szolgáló missziójáról. 
A  természet „komplex” kezelése egy-
ben a terület társadalma, közösségei 

„homogenizálását”, értő és művelő 

voltát szolgálja. Mindegyik látogatás 
sok szálon, sok értelemben kapcsoló-
dott az oktatás céljaihoz – nem utolsó 
sorban az átélt élményen keresztül. 
A  településen való „mozgásunk”-ban 
a képzésen résztvevő, jelenleg a helyi 
önkormányzatnál kulturális közmun-
kásként dolgozó hölgy, Veszelovsz-
kyné Varsányi Margit segített kedves-
ségével, rugalmasságával és az ügyért 
való önzetlen tenni akarásával.

A  képzés során szó esett a „fenn-
tartható fejlődés” és a „környezet-
tudatosság” gondolatköreinek a kö-
zösségépítéssel való kapcsolatáról. 
A  téma több vonatkozásban is fi gyel-
met érdemlő, miszerint a különböző 

A képzésen résztvevők a Csákvári Floriana Könyvtárban, 
a képzésnek otthont adó helyen
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közösségi programoknak, rendezvé-
nyeknek szolgálniuk kell témájukban, 
helyszínükben, körülményeikben a 
vázolt irányzatokat, a várható környe-
zeti változások kívánta közös cselek-
vés elengedhetetlenné teszi a kultúra, 
oktatás e téren való aktív szerepvál-
lalását, végezetül a kulturális célú si-
keres pályázatok tárgyában is a „zöld” 
gondolat pozitív hátszelet adhat. A te-
lepülési könyvtárból kölcsön kaptuk 
betekintésre a várossá váláshoz be-
nyújtott anyagot, amely egyfajta „ér-

téktárnak” is tekinthető. A hétvégére 
mindenki kapott feladatot, egy tetszés 
szerinti témájú rendezvény tervezetét 
kell összeállítaniuk a rendezvény cél-
ja, célközönsége, eszközrendszere és 
lebonyolítása ütemterve vonatkozásá-
ban. Az elkészült anyagokat a képzés 
második hete első napján készítőik 
előadták, majd közösen megbeszéltük 
azokat. Az önálló munka mindig jó-
val közelebb visz a képzésen tárgyalt 
gondolatkörhöz, mint pusztán csak 
az előadások meghallgatása. A  témá-
val való ezúton kialakítható személyes 
viszony mélyebb ismereteket, a jövőre 
nézve maradandó szellemi tartalmat 
jelent. A  képzés végén a munka vilá-
gával való sikeres „kapcsolatteremtés” 
gyakorlati vonatkozásait jártuk körül. 
Az utolsó napon Csákvár polgármes-
ter asszonya, Katonáné Dr. Vengusz 
Beatrix volt a „vendégünk”, aki a tele-
pülés önkormányzati rendezvényeiről 
tartott érdekes, élő, gyakorlati útrava-
lót is adó színes beszámolót.

Úgy érzem, hasznos 8 napot töl-
töttünk együtt, az NMI kiadott kép-
zési anyagán túl több alkalommal 
élményszerűen tudtunk bepillantani 
a település kulturális életébe és a „kö-
zösségépítés” terén sikerült a képzé-
sen résztvevőkkel egy új, a  későbbi-
ekben is egymással kapcsolatot tartó 
közösséget formálni. A  képzés során 
családias légkör alakult ki, amelyet 
a csapattársak által hozott saját ké-
szítésű sütemények és a végén meg-
lepetésként feltálalt saját készítésű 
Dobos torta (Hungarikum) édesített 
meg. A  csapattól ajándékba kapott 
helyi fazekas termék, a „Csali kancsó”, 
meg egyéb fi nomságok és a szép, kö-
zösen megélt pillanatok szeretettel 
megőrződnek. A  program egésze hű 
volt azokhoz a Csákváron megvaló-
sult, a közösség építő erejét bizonyító 
múltbéli történésekhez, mint az 1929-
ben a „földmíves ifj ak” által életre hí-
vott Háry János (Kodály Zoltán örök-
becsű műve) előadás – amelyet akkor 
élőben közvetített a Magyar Rádió és 
a BBC! –, vagy mint a több évtizedes, 

a  természetvédelemből kiindult és 
mára már a közösség felemelkedését 
szolgáló Pro Vértes Alapítvány mun-
kája. A  „nívót” ezek adják, ezt „csak” 
megugrani kevés, ehhez hozzá kell 
tennünk – közösen.

LOKSA GÁBOR meteorológus (ELTE), környezetvédelmi szakmérnök (GATE), a Szent 
István Egyetemen való oktatói és kutató munkája mellett rendszeresen kapcsolódik be 
a Lakiteleki Népfőiskola munkájába, több Kollégium (Tisza, Tanya, Kossuth) aktív szer-
vezője és résztvevője. Negyed százada szervez tudományos ismeretterjesztő előadásokat, 
programokat, jelenleg egy országos tanár-továbbképzési programon dolgozik.

A templom Csákvár központjában áll

Loksa Gábor és a Csákvári Floriana 
Könyvtár vezetője, Szekeresné Horváth 
Zsuzsanna

Loksa Gábor az egyik képzésen részt-
vevő helyi segítővel, Veszelovszkyné 
Varsányi Margittal


