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Kicsi falu, nagy fejlődés
Kulturális közfoglalkoztatottra alapozott innovatív 

falu- és térségfejlesztés Zalaszentmártonban

A  festői szépségű környezetben 
fekvő kis zalai település lakóinak szá-
ma nem éri el a száz főt, ezért is bír-
nak nagy jelentőséggel az elmúlt idő-
szak kimagasló eredményei, melyek 
ismeretében méltán állhat példaként 
nagyobb települések számára.

Zalaszentmárton Önkormányzata 
harmadik alkalommal vett részt part-
nerként a Nemzeti Művelődési Inté-
zet által indított Kulturális Közfog-
lalkoztatási Programban, mely lehe-
tőséget biztosított Csimcsa Veronika 
számára, hogy a település fejlesztési 
folyamataiba aktívan bekapcsolódjon. 
Veronikával beszélgetünk szeretett te-
lepülésén.

Konczér Katalin: Mióta dolgozol 
kulturális közfoglalkoztatottként?

Csimcsa Veronika: 2015. április 
9-e óta dolgozom kulturális közfog-
lalkoztatottként Zalaszentmártonban, 
és el kell mondanom, hogy nagyon 
örültem a lehetőségnek. Helyben a 
település közösségéért tenni nagyon 
felemelő érzés, nagy kihívást jelent!

K. K.: Milyen munkaterületeken 
tevékenykedtél, konkrétan mivel bí-
zott meg a település vezetése?

CS. V.: Elsősorban a magyar nem-
zeti értékekről és a hungarikumról 
szóló törvényt és a kapcsolódó kor-
mányrendeletet tanulmányoztam át, 
majd ennek alapján kezdtem el gyűj-

teni a helyi értéktárhoz kapcsolódó 
dokumentációkat. A  helyi értékek 
gyűjtésébe a szomszédos falvakat is 
bevontam, így eddig összesen 16 falu-
ról gyűlt össze anyag az irányításom-
mal.

Fontos eredménynek tartom, 
hogy Zalaszentmárton falunapján, 
2015. augusztus 16-án megszervez-
tük az Elszármazottak találkozóját. 
Ezután következett augusztus 24-én 
és 25-én a  Zalaszentmártoni Falu-
fesztivál, melynek keretében konfe-
renciát és tanulmányutat szerveztünk. 
A  program a települések közfoglal-
koztatási programjaira épült. A  kon-
ferencián országos és megyei képet 
kaptunk a közfoglalkoztatásban elért 
eredményekről, majd a tanulmány-
úton személyesen is meggyőződhet-
tünk nemcsak a zalai sikerekről, de 

„átruccantunk” a Veszprém megyei 
Bazsiba is. Megismerhettük a saját 
közfoglalkoztatásukban termesztett 
mezőgazdasági termékeket, az azokat 
feldolgozókat és magát a települést is.

Zalaszentmártonban hagyomány-
nyá vált a Márton nap, melynek napja 
november 11-én van. Azért is hagyo-
mány, mert a falu védőszentje Szent 
Márton. 2015-ben ezen a napon ad-
tuk át a Gyümölcslékészítő kisüzemet, 
mely egy sikeres pályázat eredménye-
ként valósulhatott meg.

December 5-én zenés Mikulás 
napot tartottunk a Kultúrházban, me-

lyen a falu apraja-nagyja részt vett, 
majd 22-én Karácsonyi ünnepséget 
szerveztünk kicsiknek és nagyoknak 
egyaránt.

2016. február 7-én Zalaapátiban 
Fánkfesztivált rendeztek, s  részt vet-
tünk a kapcsolódó versenyen Zala-
szentmárton képviseletében. Össze-
hoztunk egy nagyon jó csapatot. El-
nyertük a legszebb asztalok egyikéért, 
az ízléses dekorációért és a címeres 
formakötényért járó díjat.

K. K.: Véleményed szerint a sikeres 
munkádhoz a kulturális közfoglalkoz-
tatás mely eleme segített hozzá legin-
kább?
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CS. V.: Számomra nagyon hasznos 
volt a Nemzeti Művelődési Intézet Zala 
Megyei Irodája által megtartott, kö-
zösségfejlesztés alapjait megismertető 
képzés Keszthelyen. Az értéktárak, ön-
ismeret, projekttervezés és rendezvény-
szervezés rész segítette munkámat a 
leginkább. Minden egyes elemét szinte 
azonnal hasznosítani tudtam a minden-
napok során, illetve Csengei Ágota ok-
tatótól számos jó ötletet hallottam, amit 
kamatoztatni tudtam munkámban.

K. K.: Számos helyi folyamatba 
bekapcsolódtál – melyik feladat, kez-
deményezés nyerte el legjobban a tet-
szésedet?

CS. V.: Legjobban a település me-
zőgazdasági Start mintaprogramja 
tetszett. Ennek keretében a falu zöld-
ség-gyümölcstermesztésének reklám-
tevékenységét fejlesztettük. A  falu 
megismertetéséhez reklámfi lmet is 
készítettünk, melyet az ECHO TV is 
bemutatott.

K. K.: Milyen egyéb falufejlesz-
tési programhoz tudtál segítséget 
nyújtani?

CS. V.: A  Herman Ottó Intézet 
„Szelíd térségfejlesztési gyakorla-
tok” pályázatának megvalósításában. 
A  pályázat keretében készült egy 
gyümölcslékészítő kisüzem, melyről 
szintén fi lmet forgattunk. A  kezde-
ményezésről bőséges ismertető anya-
got tettünk fel a falu honlapjára. Ez 
nagymértékben segítette a falu hír-
nevének elterjesztését, illetve hozzá-
járult a lokális identitás erősítéséhez. 
A  gyümölcsfeldolgozó üzem nagyon 
népszerű, nemcsak településünk lakói 
körében, de mondhatom, hogy térsé-
gi szinten is.

K. K.: A helyi értékek feltárásának 
milyen előremutató eredménye volt?

Először az elődeim Zalaszentmár-
tont mérték fel, majd, további, tucat-
nyi szomszédos falu értéktárához is 
anyagokat gyűjtöttünk. Sosem állt 
meg a munkánk a mi falunknál, min-
dig is térségben gondolkodunk.

CS. V.: Polgármester úr lelkes 
híve a Natúrpark-mozgalomnak. 
Mintegy 30 település számára tar-
tottunk konferenciát a helyi érték-
tárakon alapuló Natúrpark létreho-
zásáról. Ez a legnagyobb eredménye 
az értékfeltárásnak. Létre fog jönni 

Cs. Veronika a kultúrház bejáratánál

Csomagolt gyümölcslé

Gyümölcsléüzem
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Zala megye első natúrparkja, és eh-
hez, mint közfoglalkoztatott, én is 
hozzájárultam – ez megelégedéssel 
és büszkeséggel tölt el.

K. K.: A  rendezvények sorából 
melyeket emelnéd ki, ahol leginkább 
hangsúlyos volt a segítséged Zala-
szentmártonban?

CS. V.: Az Elszármazottak találko-
zóját, mely egyben Zalaszentmárton 
falunapja, a  Márton-napot, Mikulás 
ünnepséget és Karácsonyi ünnepsé-
get. Nagyon jó érzés volt látni az el-
származottak reakcióit, megismerve 
a településen elért eredményeket, fej-
lesztéseket. A többi, ünnephez kötődő 
rendezvény pedig a meghittsége mi-
att kedves nekem: látva a jelenlévők 
boldog mosolyát, megelégedettségét, 
engem is jóérzés töltött el. A  legna-
gyobb rendezvény a Falufesztivál volt. 
Ez konferenciáról és az elszármazot-
taknak szóló falunapról szólt. A  ren-
dezvényhez pályázat készült, melyet 
az Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat 
támogatott jelentős mértékben.

K. K.: A  rengeteg feladat mellett 
volt-e alkalmad megismerni például az 
önkormányzat, a hivatal működését?

CS. V.: A hivatalban folyó munká-
hoz is több esetben kértek segítséget 
tőlem. A  hivatalhoz tartozó telepü-

lések ügyeibe is bevontak, így bete-
kintést kaptam a különböző közigaz-
gatási feladatokba, melyek szervesen 
kapcsolódnak a helyi közösségekhez. 
Foglalkoztam például irattárazással, 
a  kisebbségi önkormányzat ügyeivel, 
szociális ellátások megállapításával.

K. K.: Mindezek után szinte felesle-
ges a kérdés: jól érzed magad közösségi 
munkásként? Vállalnád-e továbbra is?

CS. V.: Igen, szeretem, mert egy 
nagyon jó Önkormányzathoz kerül-
tem. Könnyen együtt tudunk működ-
ni egymással. Megértjük egymást. Kö-
rülbelül úgy működik, mint egy csa-
lád. Sok mindenkire lehet számítani. 
Ebből következően, a  továbbiakban 
is szeretnék kulturális közfoglalkozta-
tottként részt venni Zalaszentmárton 
Önkormányzatánál a település továb-
bi fejlesztési folyamataiban!

CSIMCSA VERONIKA Zalaegerszegen született 1991. november 8-án, születése óta 
Pacsán él családjával. Az általános iskola mellett zeneművészeti iskolába járt, furulyázni 
tanult. Zalaegerszegen a Deák Ferenc Szakközépiskolában egészségügyi szakon végzett. 
Érettségi után szociális-, gyermek- és ifj úságvédelmi ügyintézői képesítést, később állás-
keresőként pénzügyi projektmenedzsment asszisztensi képesítést szerzett. 2015 áprilisá-
ban kapcsolódott be a Kulturális Közfoglalkoztatási Programba.

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.

Húsvéti dekorációFánkfesztiválon a csapat a polgármester úrral


