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A program a közfoglalkoztatottak szemével

Potyecz EnikőPotyecz Enikő

„…ezt a Börzsöny lábánál fekvő 
kisvárost nem cserélném el 

semmiért – nem csak élni, dolgozni 
is itt szeretnék…”

Potyecz Enikő a vendéglátás és a 
kereskedelem vizeiről evezett át a kö-
zösségi művelődésére, ahol nemcsak 
megtalálta a hivatását, de sikerült 
helyben, főállásban elhelyezkednie. Az 
alábbiakban ezt az utat mutatja be.

Potyecz Enikőnek hívnak, szüle-
tésemtől fogva Rétságon lakom. 2013 

novemberében kezdtem el a Nemzeti 
Művelődési Intézet Kulturális Köz-
foglalkoztatási Programjának keretein 
belül városunk Művelődési Központ 
és Könyvtárában dolgozni. A  prog-
rammal az intézmény vezetőjén és a 
helyi könyvtárosokon keresztül kerül-
tem kapcsolatba.

Mindig is vonzottak a könyvek, 
a  kézművesség, a  kultúra és a műve-
lődés világa, ennek ellenére korábban 
mégsem merült fel bennem, hogy 
ezen a terülten helyezkedem majd el – 
hogy itt találom meg a helyem.

Tanulmányaimat Balassagyar-
maton végeztem, az érettségi bizo-
nyítványt a Szent-Györgyi Albert 
Gimnázium és Szakközépiskolában 
szereztem meg, majd a Mikszáth 
Kálmán Szakközépiskolában és Szak-
iskolában kereskedő és boltvezető 
képesítésre tettem szert. Pályakezdő-
ként mégis a vendéglátásban sikerült 
elhelyezkednem, majd több munka-
területen is kipróbáltam magam, de 
egyiket sem éreztem hivatásomnak. 
Munkatapasztalat nélkül, egy 3000 
lelket számláló kis településen nem 
volt egyszerű az álláskeresés. Mindig 
is kötődtem szülővárosomhoz, szá-
momra nem volt kérdéses az, hogy 
ezt a Börzsöny lábánál fekvő kisvárost 
nem cserélném el semmiért – nem 
csak élni, dolgozni is itt szeretnék… 
Több hónapja voltam álláskereső, 

mikor a könyvtárba betérve az intéz-
mény vezetője megkérdezett – mint a 
könyvtár aktív látogatóját –, hogy sze-
retnék-e a Nemzeti Művelődési In-
tézet szervezésében induló országos 
közfoglalkoztatási program keretein 
belül a művelődési központ és könyv-
tár feladatait ellátó intézményben 
dolgozni. Természetesen örömmel 
mondtam igent a lehetőségre, majd 
rövid időn belül munkába is álltam.

Már az első néhány héten sikerült 
kamatoztatnom korábbi munkahe-
lyeimen megszerzett munkatapaszta-
lataimat. December elejétől az évről 
évre megrendezésre kerülő karácso-
nyi ünnepségre készültünk. Mindig is 
szerettem a kreatív feladatokat, és szí-
vesen dolgozom csapatban, így nagy 
örömömre szolgált, hogy részt vehet-
tem a szervezésben, az előkészületek-
ben és a dekoráció megtervezésében, 
az ünnepségen pedig kézműves fog-
lalkozást vezettem.

A karácsonyi ünnepek eltelte után, 
januárban, munkahelyemre vissza-
térve időm nagy részét a kulturális 
programok szervezésének, lebonyo-
lításának és a könyvtári feladatok 
ellátásának tanulásával töltöttem. 
Gyorsan megtanultam a könyvek köl-
csönzésének menetét, a számítógépes 
kölcsönző program és az irodai gépek 
kezelését. Közben munkatársammal 
megkezdtük a többi, jobbára értékfel-

Dr. Bódi Istvánnal 
interjúkészítés közben
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tárásra irányuló feladat előkészületeit. 
Sok segítséget nyújtottak a program 
keretein belül megvalósult képzésen 
szerzett új ismereteink, és rövid időn 
belül felvettük a kapcsolatot váro-
sunk több lakosával is, értékteremtő/
értékőrző, igaz értékeket képviselő 
emberekkel. Ezekből a találkozások-
ból két interjú is született. Riportot 
készítettünk dr. Bódi Istvánnal, a már 
nyugdíjas éveit töltő háziorvosunkkal, 
akit csodálatos fafaragásai és kerá-
miagyűjteménye miatt kerestünk meg, 
és Pfaff  Lászlóval, aki az otthonában 
levő, katonai ritkaságokból, híradás-
technikai eszközökből és honvédségi 
vegyi védelmi felszerelésekből álló 
gyűjteményének múzeumában kala-
uzolt végig minket. Plusz motiváció-
ként szolgált, hogy ez utóbbi cikkünk 
a Szín – Közösségi Művelődés folyó-
iratban is megjelenhetett.

A  II. Kulturális Közfoglalkoztatá-
si Programba a korábbi periódusban 
szerzett tapasztalatokkal gazdagodva 
vágtam bele. A  program ideje alatt 
vált bizonyossá, hogy a jövőben egy 
kolleganő távozása miatt megürese-
dett helyet jómagam tölthetem majd 
be. Így az elkövetkező hónapok a ki-
állítások, könyvbemutatók, író-olvasó 
találkozók, és további rendezvények 
szervezésén túl újabb könyvtári is-
meretek elsajátításával, tanulással 
teltek. Ezek között szerepelt például 
a könyvtári állomány gyarapítása és 
apasztása, könyvek állományba véte-
lének menete, katalógusba sorolása és 
a leltárkönyv vezetése… Így a máso-
dik program befejezése után, március 
elsején boldogan álltam ismét mun-
kába, immár nem közfoglalkoztatott-
ként, hanem könyvtári munkatárs-
ként – mint közalkalmazott.

POTYECZ ENIKŐ: Rétságon lakik. 2013 novemberében kezdett el a Nemzeti Művelődé-
si Intézet Kulturális Közfoglalkoztatási Programjának keretein belül a város Művelődési 
Központ és Könyvtárában dolgozni. A Kulturális Közfoglalkoztatási Program második 
ütemének befejezése után, 2014. március elsejétől főállású könyvtári munkatárs.



Szent István tér
10.00 Ünnepélyes megnyitó
10–18 óráig
  Bemutatkoznak a megyei és a külhoni 

nemzetrész értéktárai
 Magyar értékek kiállítása
 Színpadi produkciók
 Kézműves bemutatók
 Magyar Értékek és Hungarikumok
 játszóháza
12.00  Ökumenikus terményáldás

A megyék jellegzetes terményeinek,
termékeinek ökumenikus megáldása

Szent István Bazilika
18.00 Szentmise
19.00  Sebestyén Márta Kossuth-díjas

és Liszt Ferenc-díjas
magyar népdalénekes, előadóművész
és a Hunyadi Véndiák Kórus
közös hangversenye

Herendi Porcelánmanufaktúra
– Royal Garden

II. Magyar �rt�kek Napja 
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M a g y a r o r s z á g  é r t é k e i
e g y  h e l y e n !

Helyszín: Budapest, V. kerület
Szent István tér és Szent István Bazilika

Szervezők: Nemzeti Művelődési Intézet  Magyar Nemzeti Hungarikumok és Értékek Szövetsége

Együttműködő partnerek: Magyarország megyei önkormányzatai  Magyar Turizmus Zrt.  Szent István Bazilika

Információ és koordináció: Nemzeti Művelődési Intézet     www.nmi.hu     info@nmi.hu

A belépés ingyenes. Szeretettel várunk mindenkit!

Fővédnökök:
Dr. Kövér László, a Magyar Országgyűlés elnöke
Lezsák Sándor, a Magyar Országgyűlés alelnöke
Domokos László, az Állami Számvevőszék elnöke
Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter
Dr. Pesti Imre országgyűlési képviselő, a Magyar Nemzeti 
Hungarikumok és Értékek Szövetségének elnöke

Védnökök:
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter               
Dr. Hende Csaba honvédelmi miniszter
Dr. Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkár                 
Tarlós István Budapest főpolgármestere                                           
Halász János országgyűlési képviselő, a Magyar Művészeti 
Akadémia felügyelő bizottságának elnöke

Értékőrzés játékosan
Ahogy a környezetvédelem, úgy az értékőrzés is egy 

olyan folyamat, melyre már kisebb korban fel kell hív-
ni a fi gyelmet, s  tudatosítani kell az értékszemléletet, 
s  hogy ki, mit tehet helyben ennek érdekében. A  Ma-
gyar Értékek Vándortérképe az elmúlt évben méreténél 
fogva mindenhol felkeltette az érdeklődők fi gyelmét, 
melyet 2015-ben egy új, gyermekközönségre szabott 
elemmel gazdagított a Nemzeti Művelődési Intézet. 
A Magyar Értékek és Hungarikumok interaktív játszó-
ház nagyméretű, hungarikumokat ábrázoló óriás logikai 
játékokon ismerteti meg a fi atalabb korosztályt Magyar-
ország büszkeségeivel. Az értékőrző rendezvényeken a 
kulturális közfoglalkoztatottak, koordinátorok is segí-
tették a játszóházi programok sikeres megvalósítását. 
Fotóválogatásunk ebből nyújt ízelítőt. A képek a kiscső-
szi Pajtafesztiválon és a Nádasdi falunapon készültek Színezd ki Magyarország kincseit!

A bagolytúra résztvevői önfeledten színeznek Nádasdon

Tornyot is építhettek belőleKüzdelem az óriás kockákkal

Alakul a kép – NádasdÓriás puzzle-val ismerkednek Kiscsőszön

Hungarikum totó – nem olyan egyszerű



Az ernyő vonzásában. Közösségi munkások és koordinátorok Tatabányán a Száz 
játék élménypedagógiai programon, 2015. május 13. Fotó: Hornyák-Pálmai Éva
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www.nmi.hu

A Nemzeti Kulturális Alap
támogatásával jelenik meg

SzínSzín
Közösségi MűvelődésKözösségi Művelődés
A Nemzeti Művelődési Intézet folyóirata

20 ÉVES A  FOLYÓIRAT20 ÉVES A  FOLYÓIRAT


