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SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ


        Az érettségi megszerzése után – 1983-ban – a közigazgatásban próbáltam megtalálni helyem: tanácsigazgatási gyakornok voltam, majd 1 évet végeztem el az Államigazgatási Főiskolán. Tanulmányaim során hamar világossá vált számomra, hogy soha nem tudnék kemény szívű hivatalnok lenni, így szakmát váltottam: a közművelődés – közgyűjtemény területén kezdtem új tevékenységemet, s közben lediplomáztam. 1992-től okleveles magyar szakos tanár és könyvtáros végzettséggel rendelkezem. Még ebben az évben pályázat útján nyertem el a könyvtárvezetői megbízatást Gávavencsellőn, azóta vezetem a helyben kettős funkcióval működő községi és iskolai könyvtárat.

       Újságíróként is tevékenykedem: 20 évig voltam Gávavencsellő KÖRKÉP Helyi Közéleti Lap szerkesztője, emellett gyakran jelentek és jelennek meg publikációim a könyvtárosok megyei szaklapjában: a Könyvtári Kis Híradóban. 
Az újságírói szakma elsajátítása érdekében 2002. nyarán elvégeztem egy tanfolyamot Debrecenben, amit a Bálint György Újságíró Akadémia munkatársai vezettek.

     Szakmai tevékenységem egy jelentős részét helytörténeti kutatások teszik ki, e munkám során irányult a figyelem elmúlt évben a helyi származású Virányi Ferenc huszártábornokra és a vencsellői születésű Komócsy József költőre, akik a teljes ismeretlenség homályából tűntek elő a helytörténetírás számára.
2009-ben ért az a megtiszteltetés, hogy Dr. Bene János megyei múzeumigazgató mellett társszerzője lehettem a „100 éves a gávavencsellői önkéntes tűzoltóság” című – helyi önkormányzat kiadásában megjelent – centenáriumi kötetnek.

      Noha munkaköri leírásomban nem szerepel, – az iskolavezetéssel együttműködésben – művelődésszervezői feladatokat is ellátok Gávavencsellőn. Én koordinálom az önkormányzat egész éves rendezvényeit. (2010 nyarán: Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivál; Szent István-nap; Krumplifesztivál, szeptemberben elhoztuk a Vidor Fesztivál egy előadását Gávavencsellőre.) 

       A közgyűjtemény - közművelődés - hagyományápolás terén végzett tevékenységeim elismeréséül 2002-ben főtanácsosi címet kaptam, 2009-ben pedig Pro Urbe Emlékéremmel tüntetett ki Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete.

       2010. őszén egy teljesen új feladattal kellett szembenéznem: megyei önkormányzati képviselő-jelöltként indítottak. A jelöltséget azzal az attitűddel vállaltam el, hogy így lehetőségem nyílik a kultúra és könyvtárak magasabb szintű pártfogására. A mandátumot a választók bizalmából elnyertem, így 2010. október 3-tól tagja vagyok Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Közgyűlésének. A döntés-előkészítési munkában a közgyűlés Oktatási, Kulturális és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága tagjaként, valamint a Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság elnökeként veszek részt.

Munkám során a civil életbe is igyekszem bekapcsolódni:
	Irányító szerepet vállaltam 2002-ben az Alapítvány Gávavencsellőért közalapítvány újjáélesztésében és 2007-ig elláttam az alapítvány titkári feladatait is.

Tagja vagyok a megyénkben tevékenykedő Bessenyei György Irodalmi és Művelődési Társaságnak, melynek vezetősége idén azzal bízott meg, hogy elkészítsem Bessenyei Anna (gávai költőnő) és Komócsy József (vencsellői születésű költő) tablóját a Nyírségi Irodalmi Tárlat számára.
A ’90-es évektől - közel 20 éve - vagyok a Magyar Könyvtárosok Egyesülete 
            Sz-Sz-B. Megyei Területi Szervezetének tagja, 2002 és 2010 között elláttam a 
            szervezet Ellenőrző Bizottságának elnöki teendőit is. Kuratóriumi tagja vagyok a 
            területi szervezet által alapított könyvtárosi kitüntető díjak odaítéléséről döntő 
            testületnek, ahol a megye községi könyvtárait képviselem.

Végezetül: A főállásomat kivéve minden tevékenységemet felkérésre kezdtem el végezni, soha nem „jelentkeztem” sehová. Megbízatásaimnak úgy igyekszem eleget tenni, hogy nyilvánvaló legyen: könyvtárosnak lenni szolgálat, amely túlmutat a könyvtár falain kívülre is, és nagy hatással bír a település, térség imázsára. 
Ugyanakkor hiszem és vallom, hogy az igazán eredményes és sikeres munka kulcsa az összefogás erejében rejlik. Ezek a gondolatok vezetnek most is, amikor elfogadom a megtisztelő jelölést a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Ellenőrző Bizottsági tagságára. Ha a küldöttgyűlés úgy értékeli, hogy szükség van rám, és bizalmat szavaznak számomra, felelősséggel - ugyanakkor az együttmunkálkodás semmihez sem hasonlítható örömével - fogom végezni ezt a tevékenységemet is!
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