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Szécsiné Terecskei Bernadett számára négy gyermek édesanyjaként jó
lehetőséget jelentett a III. Kulturális
Közfoglalkoztatási Program a GYES
időszaka után a munkaerőpiacra
való visszatérésre. A munkaidőkeret
lehetőségével élve nagy könnyebbséget
jelentett, hogy a gyerekek mellett egy
neki kedvező időbeosztásban dolgozhat. Az őt fogadó partnerszervezet,
a Meritum Kulturális és Művelődési
Közhasznú Egyesület szerteágazó tevékenységet végez. Történelmi vetélkedőket, tanulmányutakat szerveznek
hazai és határon túli diákok számára,
sakkversenyeket rendeznek, elhagyatott katonai temetőket hoznak rendbe,
kiállításokat bonyolítanak le, együttműködésben résztvevői és megvalósítói kulturális eseményeknek. Munkájuk jelentőségét és színvonalát jelzi,
hogy 2014-ben megkapták Csongrád
Megye Alkotói Díját. Történelemtanárként és pszichológusként Bernadett is nagy hasznára lehet az egyesületnek, s az alábbi soraiból kiderül,
hogy közös munkájuk újabb gyümölcsei érnek.

tam a negyedik gyermekünkkel, de a
második program kezdetére már úgy
éreztem, hogy vállalni tudjuk a feltételeket.
Mivel a férjem aktív tagja az egyesületnek, így a csapat tevékenységei
nem voltak idegenek számomra. Tudtam, hogy milyen események, programok valósulnak meg a munkájuk nyomán, de egyáltalán nem voltam tisztában azzal, hogy ez pontosan milyen
jellegű és mennyi elintéznivalóval jár.

Az egyesületi tagokat is jól ismerem,
sokukkal nagyon jó baráti viszonyom
van. Ismerős közegbe kerültem, ami
tíz, otthon töltött év után jelentősen
megkönnyíti a munkába való visszatérést.
Az, hogy személy szerint én mivel
fogok foglalkozni, nagyon gyorsan kirajzolódott. Az egyesület sikerrel pályázott egy dél-alföldi értéktár nevű
honlap létrehozására és működtetésére, így az ezzel kapcsolatos szervezői

„Az egyesületünk (Meritum Kulturális és Művelődési Közhasznú
Egyesület) elnöke, Murányi Gábor
említette a kulturális közfoglalkoztatás lehetőségét. Az első közfoglalkoztatási program alatt még gyed-en vol- Meritum tanulmányút
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feladatok, illetve a honlapra kerülő
értékek felvitele lett a legfontosabb
tevékenységem. E mellett különféle
háttérmunkák (adminisztráció, elszámolás) tartoznak még a teendőim
közé.
Alapvetően önállóan dolgozom
a feladatokon, de ha probléma vagy
kérdés merül fel, mindenben számíthatok az egyesület tagjaira. Nagyon
támogató, bátorító a hozzáállásuk.
Kezdetben gyakran éreztem, hogy
bizonytalan vagyok magamban, kételkedtem benne, hogy valóban képes
vagyok-e ellátni a feladataimat, főként
a pénzügyi, adminisztratív jellegű teendők tűntek nehéznek. Idővel rájöttem, hogy nem ijesztő, elvégezhetetlen dolgokról van szó, és a munkában
való helytállás sem egy távoli, elérhetetlen cél. GYES után is munkál bennem a tudásvágy, működik bennem
az a motiváció, amely alkalmassá tesz
a tanulásra, problémamegoldásra, közös munkára. Ebben egyébként nagy
segítségemre volt még az Nemzeti
Művelődési Intézet által megszervezett négy hetes képzés is, ahol rajtam
kívül húsz másik felnőtt (!) emberrel
kellett együtt gondolkodnunk. Felnőtt
közegben kellett megértetnem, megismertetnem, elfogadtatni magam.
Amennyire tartottam ettől, annyira
jól éreztem magam, nagyon szívesen
emlékszem vissza a csoporttársaimra. A legtöbbet emberként kaptam a

Alkotói díj

programtól és a képzéstől. Reményt
adott, hogy képes leszek helytállni a
későbbiekben. És hogy mik a későbbiek?
Nagyon szeretnék olyan helyen
dolgozni, ahol alapvetően emberekkel (ha lehet gyerekekkel) kell együtt
dolgozni, mondjuk iskolai közegben,
akár délelőtti kötöttebb vagy délutáni

rugalmasabb keretek között. Szívesen
tanítanék vagy tartanék önismereti,
felzárkóztató vagy pályaválasztással
kapcsolatos csoportot. A munkatapasztalatoknak köszönhetően a monoton, adminisztrációs jellegű feladatok sem untatnak. Szívesen dolgozom
csapatban, de önállóan is. Hogy mi
sikerül? Majd meglátjuk!”

SZÉCSINÉ TERECSKEI BERNADETT pszichológus, történelem tanár. Jelenleg négy
gyermeke mellett a kulturális közfoglalkoztatási program lehetőségével élve dolgozik a
szegedi Meritum Kulturális és Művelődési Közhasznú Egyesületnél.
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