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Diplomás első munkahelye 
kulturális közfoglalkoztatottként

Egy történész pályakezdése

Kaposváron, a Fő u. 10. szám alatti 
„A  KÖZJÓNAK” épült klasszicista mű-
emlék épületben beszélgetek Táll Zsó-
fi ával. Már az épület is különös helyet 
foglal el életében. Itt működik a Somogy 
Megyei Önkormányzat, de a Rippl-Ró-
nai Múzeum is, ahol három hónapot 
töltött a Somogy Megyei Roma Nem-
zetiségi Önkormányzat is, ahol jelenleg 
dolgozik – és a Közösségfejlesztés alap-
jai című képzésben is itt vett részt.

Zsófi  2013-ban diplomázott a Pé-
csi Tudományegyetemen, történész 
bölcsészként és pedagógusként. Bár 
érdeklődése eleinte a kutatás irá-
nyába mutatott, a  pedagógiai tanul-
mányok az oktatás felé közelítették. 
Tanulmányai befejezése után szám-
talan, közel kétszáz munkahelyre 
jelentkezett. Főként pedagógus állá-
sokat pályázott meg országszerte, de 
múzeumokba, referensi állásokra is 
jelentkezett. Nem várt közvetítésre, 
aktív álláskereső volt – mindenképp 
dolgozni szeretett volna. Az elkül-
dött önéletrajzok felére még csak vá-
laszt sem kapott, de közel tíz helyen 
sikerült az interjúig jutnia – ám ál-
lást nem kapott.

Egy közeli ismerőse, „földije” hívta 
fel a kulturális közfoglalkoztatás miatt, 
aki egyúttal az egyik partnerszervezet 
munkatársa volt. A kulturális közfog-
lalkoztatási programba 2013. decem-
ber 1-jén lépett be. A  Rippl-Rónai 
Megyei Hatókörű Városi Múzeum 
az egyik legnagyobb partnerszerve-
zet volt Somogy megyében. Történe-
ti osztályán Zsófi  megtalálta a helyét. 
Foglalkozott gyűjteménykezeléssel, az 
osztály könyvgyűjteményének katalo-
gizálásával. Megszerzett ismereteit jól 
tudta használni, de ugyanakkor gya-
rapítani is tudta. Elmondása szerint 
jó közegbe került, szerette a munká-
ját, jól érezte magát itt. Külön öröm 
volt számára, hogy részt vehetett egy 

pályázat előkészítésében. Egy gyűj-
tő egy első világháborús szekszárdi 
katona naplóját ajánlotta kiadásra az 
intézménynek. Elkészült a pályázat, 
mely sikeres lett. A pályázathoz Zsófi  
készített anyagokat, sőt az előszó, az 
ajánlás is az ő munkája. Ez a feladat 
még most sem ért véget, a korrektúra 
is rá vár.

Bár tudta, hogy a foglalkoztatás 
határozott idejű, mindössze 5 hónap-
ra biztosít munkát, a  közfoglalkozta-
tás alatt felhagyott az álláskereséssel. 
Február végén azonban egy másik kö-
zeli ismerőse hívta fel, és mesélt neki 
egy állásról. A beszélgetés után Zsófi  
pályázott az állásra. Interjúra ment, 
és hat jelentkező közül rá esett a vá-
lasztás. Mindez nem sokkal a képzés 
után történt. Nem tervezte, de öröm-
mel fogadta az új lehetőséget. To-
vábbra is határozott idejű szerződés-
sel dolgozik, de szinte év végéig látja a 
jövőt – és a bére is magasabb.

Új állása távolabb esik eredeti vég-
zettségétől, de tudása egy részét itt 
is jól tudja használni. Munkáltatója 
az Országos Roma Önkormányzat. 
A  TÁMOP 5.3.1. pályázat Somogy 
megyei mentora. A  pályázat célja a 
roma emberek képzésbe ágyazott fog-
lalkoztatása a szociális és gyermekjó-
léti rendszerben. Zsófi  feladata, hogy 
a megyében tartsa a kapcsolatot a 
munkavállalókkal, egyéni fejlesztési 
terveket készítsen. Szervez a témában 
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szakmai napokat, adminisztrál, és 
mindenben segíti a program megyei 
koordinátorát. No és persze azokat, 
akik részt vesznek a pályázat képzése-
in. 3 csoportban összesen 54 fővel tart 
kapcsolatot, segíti az elhelyezkedésü-
ket, közben megismeri a megye szoci-
ális és gyermekjóléti intézményeit.

Miközben beszélgetünk, szeme is 
mosolyog, ahogy a munkájáról beszél. 
Örömmel tölti el, hogy embereken se-
gíthet, hogy munkához segítheti őket. 
Közben pedig ő maga is tanul. Megis-
meri az intézményrendszert, az érin-
tettek problémáit, a  segítségnyújtás 
lehetőségeit. Ugyanakkor pályázati 
tapasztalatot szerez, megtanul költ-
ségvetést készíteni. Szívesen és öröm-
mel tanul. Nem csak a munkahelyén. 
Tanulmányait nem hagyta abba, tör-
ténészként PhD-re készül, de mellette 
közszolgálati média szerkesztő szak-
irányú továbbképzésre is jár. Nyitott a 
tudásra, az újra.

Így volt ezzel a kulturális közfog-
lalkoztatási programban is. Örült a 
munkalehetőségnek, annak, hogy 
egyszerre hasznosíthatja és gyara-
píthatja a tudását. Örült annak, hogy 
jó kollégákkal dolgozhatott együtt 

– annak, hogy élete első munkahelye 
pozitív élményként fog mindig meg-
maradni benne. A  munkát tanulási 
lehetőségként is megélte. Fokozottan 
igaz ez a foglalkoztatáshoz kapcso-

lódó képzésre. A  képzésen tágult a 
látóköre, betekintést kapott a közmű-
velődés világába, annak sajátos közös-
ségi eszközrendszerébe, megismerte, 
hogy mit tehet saját közösségéért. Az 
itt elsajátított ismereteket jól tudja 
hasznosítani a mai napig. A  képzés 
során új ismeretségeket is kötött, de a 
hozzá közel dolgozókkal is szorosabb 
kapcsolatot tudott kialakítani – néhá-
nyan a csoportból, a munkahelyről a 
mai napig összejárnak, megbeszélik 
egymással dolgaikat, ha kell, segíte-
nek egymásnak.

A közfoglalkoztatást – nagyon he-
lyesen – nem tekintette végcélnak. De 
a közfoglalkoztatásnak köszönhetően 
megtette az első lépéseket a munka 
világában. Értelmes munkát végzett, 
tapasztalatra, újfajta ismeretekre és 
tudásra tett szert, és emberi kapcso-
latokra – megismerte a közösséghez 
tartozás élményét.
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