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Sokoldalú szakmaiság a projektek 
és a programok tükrében Türjén

Interjú Németh Károlyné Anikóval, 
kulturális közösségi munkással

Konczér Katalin: Kedves Anikó! 
Mindenekelőtt köszönöm, hogy ren-
delkezésemre állsz az interjú elkészí-
tésében – kérlek, bemutatkozásképpen 
mondjál magadról néhány szót!

Németh Károlyné: Kulturális 
közfoglalkoztatott tevékenységemet 
a Nemzeti Művelődési Intézet Zala 
Megyei Irodájának alkalmazásában 
2014 decembere óta végzem. Türjei 
lakos vagyok, itt töltöttem gyermek-
koromat, férjemmel és 16 éves lá-
nyommal ma is itt élünk. Betöltöttem 
a 47. életévemet, szakmai területem 
a vidék- és területfejlesztés. 2003 no-
vemberétől egyesületi titkárként a 
megyei hatókörrel működő Zalai Bo-
rút Egyesületnél dolgoztam főállás-
ban. Fő tevékenységem a pályázatok 
elkészítése, végrehajtása, közhasznú 
civil programok megvalósítása, hazai 
és nemzetközi kapcsolatok építése, 
szervezetfejlesztés volt. A  szervezet 
közművelődési feladatokat is ellát, így 
e tevékenység sem állt távol tőlem.

K. K.: Mi volt az oka, hogy az egye-
sület tovább nem tudott alkalmazni?

N. K.-né: Az egyesület pályázatok 
megvalósításával biztosította műkö-
dését, azonban a 2007-13-as és a kö-
vetkező, 2014-2020. évi programozási 
időszak között a pályázatok száma 

lecsökkent, így a szervezet főállásban 
nem tudott tovább foglalkoztatni.

K. K.: Hogyan találtál rá a Nem-
zeti Művelődési Intézet által indított 
kulturális közfoglalkoztatási prog-
ramra, mint lehetőségre?

N. K.-né: Álláskeresőként folya-
matosan kerestem a foglalkoztatási 
lehetőségeket, sajnos a „szakmámban” 
helyileg elhelyezkedni nem tudtam. 
A  II. Közművelődési Közfoglalkoz-
tatási Programról volt kollégámtól 
hallottam, aki aktívan részt vett ben-
ne. Ezután információkat gyűjtöt-
tem arról, hogyan kerülhetnék be a 
programba. A  legnagyobb segítséget 
pontosan tőled, Konczér Katalintól 
kaptam, mint a Nemzeti Művelődési 
Intézet Zala Megyei irodájának iro-
davezetőjétől, amikor felvetted a kap-
csolatot a lakóhelyem szerinti önkor-
mányzattal, elősegítve felvételemet 

– ezúttal is nagyon köszönöm!

K. K.: Milyen elvárásokkal tekin-
tettél az új feladatra, mennyire jelen-
tett kihívást és hogyan tudtál beillesz-
kedni az új szervezetbe?

N. K.-né: A  programban Türje 
Község Önkormányzata lett a Nem-
zeti Művelődési Intézet partnerszer-
vezete, tehát a fogadó szervezetem, 

ahol az 1650 fős település kulturális 
és településfejlesztési tevékenysége-
iben nyújtok segítséget. Munkámat, 
amely települési, kistérségi és megyei 
feladatokat is magában foglal, a helyi 
Művelődési Házban és Zalaszentgró-
ton a Kisszentgróti Civil Turisztikai 
Centrummal történő együttműködés-
ben végzem.

A program lehetőséget biztosított 
arra, hogy társadalmi szerepválla-
lásom szélesedjen, aktívan bekap-
csolódhassak nemcsak Türje község, 
hanem Zala megye közművelődési 
vérkeringésébe. Türje település min-
den lakosa, az önkormányzat munka-
társai, valamint Nagy Ferenc polgár-
mester is ismertek voltak számomra, 
támogatásukkal és sok éves szakmai 
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kompetenciámmal több sikeres prog-
ram is megvalósításra került a telepü-
lésen. Fontosnak tartom a lakossággal 
történő jó kommunikációt, a  folya-
matos párbeszédet, a helyi társadalmi 
szereplők igényeinek megismerését, 
hogy a szükségleteknek megfelelő-
en tudjuk Türje Község – és tágabb 
környezetem – Zala megye fejlődését 
előmozdítani. Ehhez szükség lenne a 
Kulturális Közfoglalkoztatási Prog-
ram hosszú távon való folytatására, 
hogy az elért eredmények fenntart-
hatóvá váljanak. Nagyon nagy jelen-
tőséggel bír, hogy most 12 hónapig 
folyamatosan dolgozhatunk, ellenben 
a közösségi művelődésben, a  közös-
ségfejlesztésben egy naptári év nem 
olyan hosszú idő, mindössze folyama-
tok elindítására elegendő. Továbbra is 
szeretném segíteni a település érdeke-
it szolgáló pályázatokon való részvé-
telt, a  projektek eredményes megva-
lósulását. A  település közművelődési 
intézménye, a  Művelődési Ház jól 
funkciónál, azonban az elavult épület 
és eszközpark rekonstrukcióra szorul. 
Folyamatosan, aktívan részt veszek 
a térségi és megyei civil szervezetek 
életében, rendezvények megvalósítá-
sával, együttműködések generálásával, 
egyéb fejlesztések növelésével.

K. K.: Említetted, hogy Türjét érin-
tő feladatokon túl térségi, megyei kite-

kintéssel is látsz el feladatot. Beszélnél 
ezekről?

N. K.-né: Az elmúlt félévben több 
jelentős társadalmi rendezvény és 
program megvalósításában vettem 
részt, mint kezdeményező, szerve-
ző és koordinátor. Kiemelten fontos 
számomra a helyi, a  kistérségi és a 
megyei közösségek erősítése olyan 
programok megvalósításával, ame-
lyek erősítik kulturális, hagyomány-
őrző értékeink ápolását, megőrzését. 
Számos támogatott pályázat kezde-
ményezőjeként és megvalósítójaként 
kiemelt fi gyelmet fordítok a társa-
dalom hátrányos helyzetű tagjaira 
olyan programok megvalósításával, 
amelyek növelik aktivitásukat, erősí-
tik identitásukat, színesítik közösségi 
életüket.

K. K.: Milyen konkrét programok 
valósultak meg közreműködéseddel?

N. K.-né: Zalaszentgróton 12 al-
kalomból álló ismeretterjesztő ren-
dezvénysorozat valósult meg együtt-
működésemmel, alkalmanként 30 fő 
részvételével, amely bővítette Zala-
szentgrót és Hévíz kistérség lakosai-
nak tudását, ismeretanyagát. Kiemelt 
téma volt az egészséges életmód, 
a  környezetvédelem és az életminő-
ség javítása. A  programokon a lakos-
ság mellet a civil és szakmai szerveze-
tek, önkormányzatok is képviseltették 

magukat. Május-június hónapban 
Türjén 15, többségében hátrányos 
helyzetű kisiskolásnak szerveztem 
hat alkalmas, hagyományos és kul-
turális értékeket bemutató program-
sorozatot, ahol népi iparművészek, 
neves zenepedagógus és muzeológus 
elevenítette fel a múlt értékeit. A  he-
lyi, tehetséges fi atalok körében nagy 
sikert arattak a kézműves foglalkozá-
sok: kerámiázás, bőrtárgyak készíté-
se, népi ételek készítése és a népda-
lok tanulása. Szakmai rendezvények 
szervezésében vettem részt, amelyek 
a borkulturális értékek és a zalai ha-
gyományok megőrzését tűzték ki cé-
lul. A  Zalai Borút Egyesület égisze 
alatt 151 mintából álló borverseny ke-
rült megrendezésre Zalaszentgróton 
áprilisban, ahol Horvátország is kép-
viseltette magát, majd május 21-én a 
borút szakmai napján 60 szőlész-bo-
rász, szakmai és civil szervezetek kép-
viselői a témában tapasztalt előadókat 
hallgathattak meg. A  kisebb volume-
nű, de helyi szinten nagy érdeklődést 
kiváltó Türjei bormustrán 140 helyi 
lakos vett részt, a  borbírálat mellett 
kulturális program emelte a rendez-
vény színvonalát.

2007-ben a 29 fős zalai települé-
sen, Dötkön részt vettem a 200 éves 
Noé borház és boronapince felújí-
tásában, valamint az építményt kör-
bevevő 85 fajtából álló 1100 tő szőlő 
géngyűjtemény létrehozásában, ahol 
minden éven júniusban Évadnyitó ví-
gasságot szervezünk. A programon a 
szakma, a lakosság és az együttműkö-
dő partnereink is részt vesznek. Idén 
júniusban Dötk Község Önkormány-
zata megbízásából a helyi búcsú és 
hagyományteremtő találkozó létreho-
zásában is közreműködtem. Mindkét 
programon meghaladta a 100 főt a 
résztvevők száma.

A  Zala Megyei Önkormányzat 
„Települési értéktárak népszerűsítése” 
című projektjében a Zalaszentgróti 
járás Értékpont tanácsadói feladata-
it láttam el: kapcsolattartás 20 járási 
településsel, információk, szakmai 
anyagok adása. Türjén március 31-
én Járási Értéktár konferencia, majd 
június 27-én Többfunkciós Közössé-
gi Színtér avatása és Járási Értéknap 
szervezésében vettem részt, mint 
kulturális közfoglalkoztatott. Ezeken 
a rendezvényeken 18 járási település 
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mutatkozott be szellemi, tárgyi és ha-
gyományos értékeivel, a  színpadi kul-
turális műsorok mellett helyi terme-
lők, szakmai és civil értékőrző szer-
vezetek, kézművesek mutatkoztak be.

A  tavasz folyamán a Türjei Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat kérésé-
re pályázatot készítettem „Kulturális 
nap” megvalósítása céljából. A  pályá-
zat támogatásban részesült, így július 
18-án 150 fő, a  településen jelentős 
számban élő roma kisebbségi lakos-
ság, idősek, fi atalok, gyerekek kultu-
rális műsorokkal és gasztronómiai 
bemutatókkal növelték identitásukat, 
erősítették közösségüket. A  program 
szervezésében is részt vettem.

Ezen kívül kerekasztal tag vagyok 
egy járási ÁROP településfejlesz-
tő projektben, mint stratégia alkotó, 
a  türjei települési értéktár adminiszt-
rációs tevékenységeit végzem, gyűj-
töm a helyi értékeket, pályázatokat 
készítek és valósítok meg, amely te-
vékenységek a település Értéktárának 
megalakulását segítik elő.

Internetes kommunikációs felüle-
teket aktualizálok, töltök fel informá-
ciókkal (www.zalaiborut.hu, Touch 
Info Pont Zalaszentgróton), ismeret-
terjesztő kiadványt készítettem 500 
példányban a lakosság számára, tu-
dásuk bővítése érdekében, tanácsokat 

adok és véleményezem a helyi és a 
határ menti területfejlesztési koncep-
ciókat.

K. K.: Szerteágazó tevékenységeid 
bemutatása után, hogyan fogalmaz-
nád meg további céljaidat?

N. K.-né: Gyakorlatilag összeg-
zem az eddig elmondottakat: célom, 
hogy munkámmal közreműködjek a 

lakosság életminőségének javításában, 
a  hátrányos helyzetűek felzárkóztatá-
sában, segítésében, valamint a helyi, 
járási, megyei és határon túli közös-
ségépítő programok kezdeményezé-
sében, létrehozásában. Különösen 
fontosnak tartom a szűkebb és tágabb 
életterünk történelmi, természeti, 
kulturális és hagyományőrző értékei-
nek megőrzését, ápolását.

NÉMETH KÁROLYNÉ (Zalaszentgrót, 1967) lakóhelye gyermekkorától fogva Türje köz-
ség, általános iskolába is Türje településen járt, középiskolai tanulmányait a közeli Zala-
szentgrót gimnáziumában végezte. Tanulóévei alatt is a közösségi élet aktív résztvevője 
volt, iskolai csoportok vezetőjeként és társadalmi programok szervezőjeként. 1992-ben 
Zalaegerszegen Felsőfokú Külkereskedelmi tanfolyamot végzett. Pályáját a Tihany Klub 
Zrt-nél kezdte, mint recepciós, ahol a német nyelvtudást gyakorlatban is hasznosíthat-
ta. Szülei korai elvesztése után hazaköltözött és megpróbálta a saját erőforrásait fejleszt-
ve megtalálni helyét a munka világában. Általában adminisztrációs munkakörökben 
dolgozott, míg 2003-ban egy uniós női re-integrációs program keretében a Zalai Borút 
Egyesület közhasznú civil szervezetnél, mint egyesületi titkár kapott munkalehetőséget. 
Számos hazai és uniós projekt kezdeményezője és megvalósítójaként, kitűnő szakmai 
kompetenciával rendelkezik pályázatírás, menedzselés, együttműködések erősítése, te-
rület és- vidékfejlesztés, civil szervezetfejlesztés területén. Folyamatosan képezte magát: 
közbeszerzési referens, ECDL számítógépes vizsga, bio alapanyag ismereti vizsga, civil 
szervezetfejlesztési ismeretek.

KONCZÉR KATALIN a Nemzeti Művelődési Intézet Zala Megyei Irodájának területi ko-
ordinátora. Közművelődési pályafutása a Vas megyei Horvátzsidányban indult, majd Zala 
megyében Letenyén, később Lenti városban folytatódott.  2009-től a Zala Megyei Közmű-
velődési Intézmény igazgatója. A Zala Megyei Értéktár Bizottság elnöke. Nyelvismereté-
nek köszönhetően kapcsolatrendszert ápol a szomszédos Horvátországgal.




