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Előszó 

Könyvünk a Csanád Család 
Család- és KarrierPont ese-
ményeire, tevékenységeire fó-
kuszál, amely a főpályázó Non-
profit Hagyomány Alapítvány 
Család- és KarrierPontja szer-
vezésében valósult meg. 

A Nonprofit Hagyomány Alapít-
vány 2006 óta működik, azóta 
célja a hagyományőrzés, a kul-
turális értékek közvetítése és a 
civil szféra hatékony összekap-
csolása a határainkon belül és 
azon túl.  

A CSAKPont projekt célja pedig 
Ambrózfalva, Battonya, Csa-
nádalberti, Csanádpalota, Hód-
mezővásárhely, Kövegy, Már-
tély, Mezőhegyes, Mindszent, 
Nagyér, Pitvaros és Szeged tér-
ségében élők segítése a mun-
kahelyi reintegrációban, és al-
kalmassá tételük az atipikus 

foglalkoztatásban való részvételre, illetve célunk, hogy a prog-
ram különböző szolgáltatások révénkönnyítsen helyzetükön. 

Hozzájuk fordulhattak mindazok a személyek, akik karrierében 
destruktív változások következtek be, elakadások adódtak, 
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vagy nehezen tudtak visszatérni a munkaerőpiacra, de a gyer-
meknevelésben segítséget kérők vagy a párkapcsolati problé-
mákkal küzdők számára is segítséget nyújtottak. 

A könyv témákra lebontva, több fejezeten keresztül mutatja be 
a CSAKPont projekten belül szőtt célokat, terveket, valamint 
azok megvalósítását.  

Kitérünk benne az elmúlt év eseményeire, azok megismerteté-
sére, képekben és beszámoló formájában, továbbá részletez-
zük a tevékenységek körét és a különböző programokat is. 

Olvashatnak arról is, milyen képzéseket és fejlesztéseket, vala-
mint előadásokat tartottak az érdeklődőknek, és ezek hogyan 
segítettek a továbbiakban. 

A CSAKPont bővült még egy, eleinte heti rendszerességgel 
megjelenő kiadvánnyal is, melynek anyagai összefoglalták az 
aktuális eseményeket, tevékenységeket, programokat. 

Ezúton is szeretnénk megragadni az alkalmat, hogy köszönetet 
mondjunk mindazoknak, akik valamilyen formában részt vettek 
programunkban, és hozzájárultak a projekt sikerességéhez! 

A legjobbakat kívánjuk mindenkinek!  

Tisztelettel:   
a Nonprofit Hagyomány Alapítvány Család és KarrierPont csapata 
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Nonprofit Hagyomány Alapítvány 

Alapítás, célok, tevékenység:  
A NOHA – Nonprofit Hagyomány Alapítvány 2006-ban alakult 
meg azzal a céllal, hogy tevékeny szerepet vállaljon a civil szfé-
rában, valamint, hogy elősegítse a magyarságtudat felélénkülé-
sét a kulturális értékek közvetítésével és a hagyományok ápo-
lásának eszközével határainkon belül és kívül egyaránt. 

 
Eredményeink: 
2011-ben tett regisztrációnknak köszönhetően önkénteseket fo-
gadó szervezetként is működünk a Nemzeti Erőforrás Miniszté-
riumnál. Az elmúlt években számos sikeres programot hoztunk 
létre, és működtünk közre más civil szervezetekkel, pl.: 2013 
óta rendszeresen részt veszünk a „Székely – Csángó – Magyar” 
Tudástalálkozó programsorozatban, ahol a címben szereplő, 
különböző magyar identitású, szórványmagyarságban élő és 
anyaországi fiatalok megismerkedhetnek néphagyományaink 
sokszínűségével, saját és egymás kultúrájával. 2014-ben aktí-
van közreműködtünk egyik legkiemelkedőbb délvidéki partne-
rünk, a zentai Gyermekbarátok Egyesületének programjában. A 
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Határtalan Gyermekfesztivál nevet viselő rendezvény összesen 
2000 gyermek számára adott lehetőséget több mint 150 féle 
nemzeti identitást erősítő kreatív játékon való részvételre. 2015-
ben megvalósítottuk a NIVO (Nemzeti Identitás Vetélkedő kis 
Okos) Kárpát-medencei Nemzeti Identitás Tábort egyrészt Kő-
rösi Csoma Sándor szülőfalujában, az erdélyi Csomakőrösön, 
valamint a kulturális és természeti értékeket egyaránt őrző ma-
gyarországi Szarvas településén. 2016-ban hagyományt te-
remtve megvalósítottuk a II. NIVO (Nemzeti Identitás Vetélkedő 
kis Okos) Kárpátmedencei Nemzeti Identitás Tábort a felvidéki 
Érsekújváron. A fiatalok az egyhetes táborban identitást meg-
erősítő és megőrző programokon vehettek részt. 2017-ben is 
immár III. alkalommal valósítottuk meg a „NIVO”-t (Nemzeti 
Identitás Vetélkedő kis Okos) Hargita megyében. Gyergyólibán-
telepen tartottunk tábort, ahol 4 ország diákjai sajátíthatták el a 
magyar régiók kultúráját népzene, néptánc és kézműves foglal-
kozások keretében. 2018-ban megszerveztük IV. Nemzeti Iden-
titás Táborunkat. Ugyanebben az évben hoztuk létre a Család- 
és Karrier Pontot Pitvaroson. 2019-ben, az V. Nemzeti Identitás 
Táborunk alkalmával programunk fővédnöke: Áder János köz-
társasági elnök úr. Az eltelt 8 évben több lelkes fiatal szerzett 
már nálunk szakmai tapasztalatot. Alapítványunk továbbra is 
üzemelteti a magyarsiker.hu honlapot, amely hazai civil szerve-
zetek nyilvánosságát, átláthatóságát segíti elő. Mindig napra-
kész információkkal várjuk az érdeklődőket a vonatkozó jogsza-
bályokról, a megjelent pályázatok formai és tartalmi követelmé-
nyeiről (Európai Uniós pályázatok elkészítéséről, azok precíz 
elszámolásáról). Továbbá a noha.magyarsiker.hu oldalon folya-
matosan hírt adunk saját alapítványunk működéséről, rendez-
vényeinkről, valamint a velünk kapcsolatba lépő civil szerveze-
tekről. Együttműködő a Kultúra határok nélkül pályázatban: 
Ács-Sánta Katalin, elnök, kulturális szakember. 
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Nonprofit Hagyomány Alapítvány 
Sajtóközlemény:  

Család- és Karrierpont nyílt Pitvaroson 
2018. 08. 28. 

Az EFOP-1.2.9.-17-2017-00074-es azonosítószámú „Esélyt a 
családanyáknak” c. projekt keretében 2018. augusztus 28-án 
Család- és KarrierPONT nyílt Pitvaroson az Arany János utca 
16/1. szám alatt. 

A Széchenyi 2020 program 199,57 millió forint európai uniós 
vissza nem térítendő támogatás keretében segíti a projektet. A 
projektben konzorciumban együttműködik a Csanádalberti Kö-
zös Önkormányzati Hivatal, de az Alapítvány további együttmű-
ködőkre is számít. Az ünnepélyes megnyitón Radó Tibor, Pitva-
ros polgármestere üdvözölte az egybegyűlt érdeklődőket, majd 
köszönetét fejezte ki a Nonprofit Hagyomány Alapítvány mun-
katársainak, amiért Pitvarost választották CSAK-Pontjuk meg-
valósítási helyszínéül. 
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Ezután Szani Marianna szakmai vezető beszéde következett, 
amely a család fontosságáról, azon belül is a nők helyzetéről, 
annak javításáról, valamint a CSAK-Pont céljairól szólt. 

Bemutatta munkatársait, akik szintén a CSAK-Pont szerves ré-
szei, munkájukkal a nők munkaerőpiaci reintegrációján, vala-
mint egy építő közösség létrehozásán dolgoznak. Ezt követően 
egy kulturális műsort tekinthetett meg a közönség. Felléptek a 
IV. Indentitástábor résztvevői, akik szavalással, komoly- és 
könnyűzenével, népdalokkal, illetve mazsorett-bemutatóval ké-
szültek. Ezután a CSAK-Pont munkatársai bemutatták az épü-
letet a megjelent érdeklődőknek, tájékoztatást nyújtottak jövő-
beli képzéseikről. 

Fontosnak tartották hangsúlyozni, hogy a Család- és Karrier-
Pont a Pitvaros körüli mikrokörnyezetet is szeretné bevonni, így 
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például Ambrózfalvát, Csanádpalotát, Mezőhegyest és Nagy-
ért. 

Az Intézmény megtekintése után a meghívottak, az érdeklődők 
és a munkatársak közösen megebédeltek Pitvaros Község Ön-
kormányzat épületében. 

A projekt programjáról bővebben az alábbi oldalon tájékozód-
hat: 
https://uj.csakinfo.hu/programunk/ 

További információ: 
E-mail: csak.pitvaros@gmail.com  
Weboldal: https://uj.csakinfo.hu/  
Facebook: https://www.facebook.com/csaladkarrier 

 

 

https://uj.csakinfo.hu/programunk/
mailto:csak.pitvaros@gmail.com
https://uj.csakinfo.hu/
https://www.facebook.com/csaladkarrier
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Programunk 

Pályázat címe: „Esélyt a családanyáknak!” 
Pályázat kódszáma: EFOP-1.2.9-17-2017-00074 
Támogatás összege: 199 574 681 Ft 
Támogatás mértéke: 100%  
Projekt időszak: 
Kezdete: 2018. 01. 01. 
Fizikai befejezés: 2021. 03. 31. 

 
Főpályázó: 
Nonprofit Hagyomány Alapítvány Konzorciumi tag Csanád-
alberti Közös Önkormányzati Hivatal 

Célok: 
Az Intézmény a Pitvaros és térségében élő nők munkaerőpiaci 
helyzetének javítása, a család és a munka összeegyeztetésé-
nek előmozdítása érdekében jött létre.  
Célkitűzések: A nők atipikus foglalkoztathatóságának javítása. 
A munkáltatók és a munkavállalók helyi szintű együttműködés-
ének javítása a család és a munka összeegyeztethetőségének 
érdekében. A magánélet és a munka összehangolását segítő 
támogató szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók és a velük együtt-
működő közösségek működési feltételeinek megteremtése. Ati-
pikus foglalkoztatási formák népszerűsítése, a részmunkán és 
a távmunkán kívül az önfoglalkoztatás, a bedolgozás, az egy-
szerűsített vagy alkalmi munka, a jobsharing és a munkaerőköl-
csönzési formák elterjesztése – az új típusú munkaidőmodellek 
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népszerűsítésével, valamint a bevezetés lehetőségének is-
mertté tételével – mind a munkavállalók, mind a munkaadók kö-
rében. A nőkkel szembeni társadalmi és gazdasági sztereotí-
piák lebontása helyi szemléletformáló eszközökkel. 

Célcsoport: 
1. Az aktív korú munkavállalók, akiknek nehézséget okoz a 
munka és a magánélet összehangolása, különös tekintettel a 
munkaerőpiaci szempontból hátrányos helyzetűekre (pl.: pálya-
kezdő fiatal, kisgyermekes, fogyatékos gyermeket nevelő vagy 
fogyatékossággal élő, gyermekét egyedül nevelő, nagycsalá-
dos, idős hozzátartozót gondozó, stb). 
2. A munkaadók és szakmai szervezeteik, akik különféle tevé-
kenységek révén tájékozódnak a munka és család összeegyez-
tetésének fontosságáról, a nők atipikus foglalkoztatásának le-
hetőségeiről, annak előnyeiről és alkalmazzák a megismert 
módszereket. 
3. A magánélet és a munka összehangolását segítő egyéb tár-
sadalmi csoportok (időskorúak stb.) tagjai és támogató szolgál-
tatásokat nyújtó szolgáltatók. 

 



13
 

A CSAK-Pont programajánlója, heti órarendje 
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Képzések, fejlesztések rövid ismertetése 

Képzések 
Munka- és magánélet összehangolása 
A képzés célja a munkavállalók és a munkáltatók együttműkö-
désének javítása a család és a munka összeegyeztethetőségé-
nek érdekében, illetve a család, a magánélet, s a munka egyen-
súlyának kialakítása, s ennek támogatása. A résztvevők a tré-
ning által olyan ismereteket szerezhetnek, melyek segítik őket 
a munka és magánélet megfelelő, hatékony menedzselésében, 
s elsajátíthatják a különböző konfliktus- és stresszkezelési tech-
nikákat is. 

 

Munkaerőpiaci reintegráció 
A képzésen résztvevők abban kapnak segítséget, hogyan ké-
szüljenek fel az újbóli munkába állásra, tudást szerezhetnek a 
rövid- és hosszútávú célok kialakításának szükségességéről és 
a gyakorlatba ültetésükről, valamint tudatosabbá válhatnak az 
önismeretükben, és új álláskeresési technikákat ismerhetnek 
meg. 
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Belső képzés 
A tréning elvégzése után a résztvevők rendelkezhetnek azokkal 
a képességekkel, ismeretekkel, melyekkel az alapítvány mun-
kájában hatékonyan részt tudnak venni, és a különböző szak-
mai partnerekkel sikeres együttműködést tudnak kialakítani. 
Emellett megtanulhatják az ügyfélkezelés eszközeit, kommuni-
kációs kompetenciájuk is fejlődhet, s megismerik az online tu-
dásmegosztó felületek működését is. 

Társadalmi partnerképzés 
A képzés arra fekteti a hangsúlyt, hogy érzékenyítse, valamint 
kölcsönös előnyök alapján együttműködés megteremtésére 
ösztönözze a hálózat tagjait a fenntartható működés érdeké-
ben. Célja továbbá, hogy az érdeklődők ki tudjanak alakítani 
olyan partnerkapcsolatokat, melyek a partnerség tagjai által fej-
lesztett és működtetett szolgáltatások rendszerén keresztül al-
kalmasak az önfenntartó működésre. 

Munkáltatók képzése 
Célja, hogy a munkaadót képviselő résztvevő érzékennyé vál-
jon a családbarát vállalati kultúra és működés kezdeményezé-
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sére, és megteremtésére a bemutatott szemlélet s átadott esz-
közök által. További hangsúlyt fektetnek még az érdeklődők 
ösztönzésére és felkészítésére a képzést követő gyakorlati lé-
pések proaktív megtételére, egy cselekvési terv megalkotásá-
val. 

 

Háztartásgazdaságtan 
A képzés segítségével az érdeklődők képesek lehetnek elsajá-
títani a mindennapokhoz hasznos és költséghatékony háztar-
tástani, gazdaságtani ismereteket, s családtagjaik bevonásával 
a háztartási munkamegosztás gyakorlatát szerezhetik meg. 
A témák között szerepel még a nagy anyagi kockázattal járó 
hitelek veszélyei, és számos spórolási technika is, ezen kívül az 
egészséges táplálkozás praktikáival s a konyhakert gondozásá-
val is bővíthetik tudásukat. 
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Fejlesztések 

 
 
Álláskeresés a munkáltató szemszögéből fejlesztés 
Elhelyezkedés elősegítését célzó fejlesztés. A résztvevők a 
munkavállalói nézőpont helyett munkáltatói nézőpontból vizs-
gálják az álláskeresés kérdéskörét, ezáltal elősegítve a munkál-
tatói igényeknek jobban megfelelő álláspályázatok születését, a 
hatékonyabb álláskeresést. A kompetenciafejlesztés fókuszai a 
munkáltatói nézőpont, és az álláskeresés. 

Álláskeresési fejlesztés 
A fejlesztés célja az álláskeresési technikák tovább fejlesztése 
(önéletrajz elkészítése, interjúra felkészülés), az önálló álláske-
resésre való felkészítés, amely segítségével gyorsabban tud a 
munkaerőpiacon elhelyezkedni a résztvevő. 

Álláskeresési rapid randi fejlesztés 
Gyakorlat fókuszú fejlesztés, ahol a résztvevők kipróbálhatják 
magukat egy állásinterjú szituációban, majd különböző álláske-
resési portálokat ismerhetnek meg, illetve számos technikát sa-
játíthatnak el a helyes önismerettel, és a megfelelő önéletrajz-
írással egyetemben. 
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Angol nyelvgyakorló, ösztönző fejlesztés 
Személyre szóló, softskillek erősítését, karriertervezést, karrier-
módosítást célzó fejlesztés. Cél az angol nyelv elsajátításának, 
illetve annak igényének növelése, az önfejlesztés igényének 
erősítése, ezáltal a munkaerőpiaci kompetenciák szilárdítása. A 
kompetenciafejlesztés fókuszai a kommunikációs készség, 
ezen belül is az idegen nyelvi kommunikáció. 

Atipikus foglalkoztatás, munkáltatói fejlesztés 
Munkaerőpiaci reintegrációt célzó fejlesztés. A kompetenciafej-
lesztés fókuszai az atipikus foglalkoztatási formák széles kör-
ben való elterjesztése, munkáltatók általi elfogadásának erősí-
tése az ismeretek bővítése által. 

Családom erősségei és megpróbáltatásai fejlesztés 
Munka és magánélet összehangolását célzó fejlesztés. A kom-
petenciafejlesztés fókuszai az önismeretek, kapcsolatok felfe-
dezése, felismerések, erősségek, energiaforrások kiaknázása. 
A családi háttér nagy hatással lehet a munkaerőpiaci elhelyez-
kedésre, ezért fontos tisztában lenni a családban rejlő erőssé-
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gekkel (melyek előmozdíthatják az álláskeresői tevékenysé-
get), és nehézségekkel (melyek ismeretében ezen negatívumo-
kat csökkenthetjük). 

Digitális marketing fejlesztés 
Munkaerőpiaci reintegrációt célzó fejlesztés. A kompetenciafej-
lesztés fókuszai a reklámszervezés, arculattervezés, Facebook 
használata. A téma többek között a keresőoptimalizálás, fizetett 
hirdetések, tartalom marketing, brand. A résztvevők munkaerő-
piaci kompetenciái a fejlesztésen való részvétellel erősödnek. 

 

Elektronikus újságírás fejlesztés 
Személyre szóló, íráskészség elsajátítását és gyakorlását célzó 
fejlesztés. Célja, hogy a résztvevők megtanulják a sajtóműfajo-
kat. A kompetenciafejlesztés fókuszai az írás- és kommuniká-
ciós készség fejlesztése, válogatás a hírek között (tartalomszű-
rés), hitelesség, nyelvezet és történetmesélés, -elemzés és -ér-
telmezés, audiovizuális elemek használata (az írás, a szerkesz-
tés, és a dizájn összekapcsolódik), céltudatosság. Az elektroni-
kus újságírás fejlesztéssel erősödnek a résztvevők munkaerő-
piaci kompetenciái. 
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Felkészítés online képzésre (FOK) 
A résztvevő tudja stabilan használni a Jitsi, Zoom alkalmazáso-
kat, képes segítség nélkül is ki-, belépni, a menürendszerét ön-
állóan kezelni, és be tud jelentkezni a Redmenta webes appli-
kációba is, ezáltal képessé válik kapcsolódni az online szerve-
zett képzéseinkhez. A kompetenciafejlesztés fókuszai a Jitsi, 
Zoom-belépés, menürendszer bemutatása, Redmenta regiszt-
ráció, belépés, és kérdőív kitöltése. 

Gazdálkodj tudatosan fejlesztés 
Anyagi helyzet felmérése, tudatos családi kasszavezetést célzó 
fejlesztés.  A kompetenciafejlesztés fókuszai a tudatos tervezés 
fejlesztése, anyagi szükségletek és kiadások felmérése, tuda-
tosítása, bevétel és kiadás egyensúlyozása. Témák a pénz, an-
nak beosztása, tervezés, befektetés, költségek, kiadások és be-
vétel. A fejlesztéssel növekszik a résztvevők pénzügyi tudatos-
sága, világosabbá válnak az elérendő célok, és a hozzá szük-
séges lépések, mint például az elhelyezkedés. 

Határtalan önismeret fejlesztés 
Munka és magánélet összehangolását célzó fejlesztés. A kom-
petenciafejlesztés fókuszai az önismeret, kapcsolatok felfede-
zése, felismerések, erősségek, energiaforrások felfedezése, az 
önismeret erősítése által stratégiai célok, az ahhoz szükséges 
út, és lépések kidolgozása, célközpontú munkaerőpiaci tevé-
kenység megvalósítása. 

Határtalan kommunikáció fejlesztés 
Munka és magánélet összehangolását célzó fejlesztés. A kom-
petenciafejlesztés fókuszai a kommunikáció hátterének, csator-
náinak, akadályainak a felismerése, asszertív kommunikáció. A 
kommunikáció fejlesztésével erősödnek a munkaerőpiaci kom-
petenciák, az álláskeresés, az állásinterjún való megfelelés si-
kerességének esélye. 
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Határtalan időgazdálkodás fejlesztés 
Munka és magánélet összehangolását célzó fejlesztés, az idő-
gazdálkodás hatékonyabbá tételével, hatékony időmenedzs-
ment kialakításával. A kompetenciafejlesztés fókuszai az idő-
menedzsment, időrablók felismerése, priorizálás, hatékony idő-
gazdálkodási technikák – rövid- és hosszútávú tervezés. 

Időgazdálkodás fejlesztés 
Munka és magánélet összehangolását célzó fejlesztés, az id-
gazdálkodás hatékonyabbá tételével, hatékony időmenedzs-
ment, bioritmushoz alkalmazkodó napi rutin kialakításával. A 
kompetenciafejlesztés fókuszai a lényeglátás, a feladatok prio-
rizálása, valamint a témák között szerepel a bioritmus, proakti-
vitás és reaktivitás is. 

Informatika fejlesztés 
Cél, hogy a résztvevő a képzés után tudja stabilan használni a 
Microsoft Windows operációs rendszer által nyújtott lehetősé-
geket és ismerje a fájlokkal végezhető műveleteket: másolás, 
áthelyezés, létrehozás, törlés, valamint legyen tisztában a tö-
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mörítés fogalmával. A kompetenciafejlesztés fókuszai a Micro-
soft Windows felhasználói ismeretek, fájlrendszer műveletek, 
állományok ki-és betömörítése. Ezen kívül képes legyen az al-
kalmazások telepítésére, használatára. A világháló alapjait, fájl-
műveletek végzését is megismeri, és képes tömöríteni Total 
Commander-rel. A Windows 10 billentyűparancsait, hozzáadott 
programjait is megtanulja, valamint képes testre szabni az asz-
talt, a Startmenüt, illetve tudással rendelkezik majd a gépházról 
és annak különböző beállításairól is. 

Okos nethasználat fejlesztés 
Cél, hogy a résztvevő legyen tisztában az internet- és a számí-
tógéphasználat veszélyeivel, milyen adatokat oszthat meg és 
hol, illetve az adatmentés szükségességével is. A fejlesztés ál-
tal a résztvevő magas szintű internethasználat, adatvédelem, 
közösségi hálózatok, vírusvédelem, biztonságos jelszavak is-
meretével gyarapodik. 

 

Önismeret fejlesztés 
Személyre szóló, softskillek erősítését, karriertervezést, karrier-
módosítást célzó fejlesztés, melyben az önismeret és önbecsü-
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lés fejlesztése is cél. A kompetenciafejlesztés fókuszai a lé-
nyeglátás, kombinációs készség, önmagunk és mások megis-
merése, elfogadása, együttműködés. Az önismeret erősítése 
által stratégiai célok, annak eléréséhez szükséges út, és lépé-
sek kidolgozása, célközpontú munkaerőpiaci tevékenység el-
érése. 

Konfliktusmenedzsment fejlesztés 
Munka és magánélet összehangolását célzó fejlesztés. A kom-
petenciafejlesztés fókuszai a kommunikáció fejlesztése, konflik-
tus kezelési stratégiák elsajátítása. Téma a kommunikáció, 
konfliktuskezelés, csoportkohézió. Munkahelyi konfliktusok 
megoldása, ezáltal a munkahelyi jólét erősítése. 

 
Munkáltatói márkaépítés 
Munkaerőpiaci reintegrációt célzó fejlesztés. A kompetenciafej-
lesztés fókuszai az innovativitás fejlesztése, új vállalkozói stra-
tégiák elsajátítása, valamint a brand, márkaépítés, innovációs 
technikák, trendek megismerése. Munkáltatói brand fontossága 
a munkaerő megszerzése, megtartása szempontjából. 
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Munkavállalói élmény fejlesztés 
Munkaerőpiaci reintegrációt elősegítő fejlesztés. Az elégedett-
ség és a motiváló légkör jellemzői kerüljenek előtérbe. A téma 
a motiváció, márkaépítés, Y generáció, tehetséggondozás. 

PPPP - Projektsegítés önkéntesként fejlesztés 
Munka és magánélet összehangolását célzó fejlesztés, önkén-
tesség jelentősége a projektek életében. A kompetenciafejlesz-
tés fókuszai a lényeglátás, a feladatok priorizálása. Emellett a 
cél, hogy a résztvevő megismerje a pályázatokat, és az ezzel 
kapcsolatos informatikai rendszerek használatát is, valamint az 
önkéntes munka előnyeit. 
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Reziliencia fejlesztés 
Munka és magánélet összehangolását, az egyén életminősé-
gének javítását célzó fejlesztés. A kompetenciafejlesztés fóku-
szai az agyféltekék dominanciájának felismerése, meghatározó 
viselkedési formák, analitikus gondolkodás, ennek alkalmazha-
tósága a munka világában.  

Segítségbank fejlesztés 
Segítségbank története, jelentősége, hatása a résztvevők éle-
tére, a munkaerőpiacra való visszatérésre, a csatlakozás fel-
tételei, a szabályzat megismerése, elemzése, igénybevétele. 

 
 
Vállalkozz okosan fejlesztés 
Vállalkozás indításához szükséges működési engedélyek átbe-
szélése. A fejlesztés témája a soft- és hardkompetenciák értel-
mezése, átbeszélése, piacképesség feltételeinek feltérképe-
zése. 

Telekommunikáció fejlesztés 
Személyre szóló, softskillek erősítését, karriertervezést, karrier-
módosítást célzó fejlesztés.  Digitális kompetencia fejlesztése, 
ezáltal munkaerőpiaci esélyek növelése. A kompetencia fejlesz-
tés fókuszai a számítógéphasználat, Word, email, közösségi ol-
dalak. Témák a Word, Facebook, Gmail, Freemail, Instagram. 
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Interjútechnikák fejlesztés 
Személyre szóló, softskillek erősítését, karriertervezést, karrier-
módosítást célzó fejlesztés. Az érdeklődő sajátítsa el az állás-
interjún elvárható viselkedési formákat, öltözetet, stílust. Le-
gyen felkészülve az interjún várható leggyakoribb kérdésekre 
és képes legyen megfogalmazni az általa betölteni kívánt pozí-
cióval kapcsolatos igényeit, ezeket tudja egyeztetni a munka-
erőpiacon rendezésre álló lehetőségekkel. A kompetenciafej-
lesztés fókuszai a kommunikációs készség, önismeret, együtt-
működési készség, közös gondolkodás, bátorság, alapvető 
számítógépes ismeretek. 

Társadalmi felelősségvállalás fejlesztés 
Piacképesség feltételeinek felkutatása. Ki miben tud segíteni a 
másik embernek. Kezdeményezések a fogyatékkal élő embe-
rek segítésére. Mit jelent a társadalmi felelősségvállalás, és an-
nak jelentősége az elhelyezkedésben. 

 
 
Videó-önéletrajz készítés fejlesztés 
Személyre szóló, softskillek erősítését, karriertervezést, karrier-
módosítást célzó fejlesztés.  Cél, hogy a résztvevő képes le-
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gyen megfogalmazni az általa betölteni kívánt pozícióval kap-
csolatos igényeit, ezeket tudja egyeztetni a munkaerőpiacon 
rendezésre álló lehetőségekkel, és sajátítsa el a videó önélet-
rajz készítéshez szükséges alapvető ismereteket. 
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A CSAK-Pontról 

 
Ocskóné Szénási Ágnes: 
„A Csanád Család CSAK-Pont olyan kör, ahol a feladatokat mi 
magunk választjuk meg a sokféle közül. Előadásokat tartha-
tunk, vagy csak közönségként részt vehetünk. Klubokban be-
szélgethetünk, megoszthatjuk egymással a tapasztalatainkat. A 
fejlesztéseken nagyon sokat tudunk tanulni, beszámolót írha-
tunk, interjúkat készíthetünk, elmondhatjuk a véleményünket 
írásban, szóban. Nagyon sok segítséget kapunk egymástól. Ez 
nagyon-nagyon jó dolog, és én is azt érzem, hogy nagyon sokat 
fejlődtem. Így, hogy itthon vagyok a kislányommal, ez nekem 
nagyon hiányzott már. Sokkal könnyebb lesz visszatérnem a 
munkába. Januárig van még időm eldönteni, hogy mit szeret-
nék. Szívesen lennék itt munkatárs, ha lenne rá lehetőség, en-
nek érdekében egy-két hónapig akár önkéntesként is tudnék te-
vékenykedni. Régi vágyam vált valóra azzal, hogy videószer-
kesztésben is kipróbálhattam magam.” 
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Szepesi Andrea: 
„Ebből indul ki minden. Ahhoz, hogy a CSAKtív kör és más 
Facebook-os csoportok működhessenek, ez adja a keretet, ez 
a “családanya”. Tehát a családbarát közösséget ez tartja össze. 
Innen indul ki minden, a fejlesztések, a tanulási lehetőség, stb.” 

Simon Zsanett: 
„Éppen ma kaptam egy állásajánlatot, fontolgattam, de kisgyer-
mekem mellett csak 4 órában tudtam volna vállalni. Ez nem fe-
lelt meg a munkáltatónak. Ekkor realizálódott bennem, hogy 
mekkora lehetőség a családbarát munkahely, amit ti is képvi-
seltek, hangsúlyoztok és népszerűsítetek a vállalkozók köré-
ben” 

Szabó Attila: 
 „Segíti a személyes fejlődést, tanulást, olyan tevékenységben 
is kipróbálhatjuk magunkat, amikre korábban nem volt lehető-
ségünk, például gondolok itt az Excel-táblázatok vezetésére, a 
csapatirányításra, feladatok közös megoldására. Nagyon sokat 
fejlődtem, olyan dolgokat csinálhattam, amiről álmomban sem 
gondoltam volna, hogy meg tudom csinálni. Maradnék szívesen 
hosszú távon is.” 

Feuerwerker Daniella:  
„Csak-Pont, családbarát munkahely, a családanyák visszasegí-
tése a munkaerőpiacra. Én egy állami cégtől jöttem el, és itt 
megtapasztaltam, hogy másképpen is lehet bánni az emberrel. 
Itt mindenki megértő, és a tanulás a legfontosabb. Folyamato-
san tanulok, fejlődők, új dolgokat próbálhatok ki, ezáltal maga-
mat is tesztelem, hogy éppen az a terület nekem való-e vagy 
sem.” 

Domokos Zoltán:  
„Örvendek, hogy a Csak-Pontba bekerültem, mert rengeteg új 
dolgot volt szerencsém megtanulni. Mint a Zoom értekezletek 
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házigazdája, sokszor hallottam a fejlesztéseket, előadásokat, 
így ezek megmaradtak bennem.” 

 

Ráczné Jochim Andrea: 
„A CSAK-Pont elindított a fejlődés felé vezető úton. Itt jöttem rá 
arra, hogy mennyire fontos és kevés idő alatt mennyit lehet fej-
lődni. Megismertem az erősségeimet, amelyekkel – bevallom 
őszintén – nem voltam tisztában. Olyan képességeket is felfe-
deztünk, amelyekről eddig nem tudtam, hogyan kell hasznát 
venni.  
Ami szerintem pozitív és becsülendő, az a rugalmasság, mivel 
sokan vagyunk családanyák, és vannak olyanok is szerintem, 
akik máshol is dolgoznak, de mindez összeegyeztethető, tehát 
lehet mindenre megoldást találni. 
Hogyha valaki valamiben nem jó, attól még biztosan van más 
olyan terület, vagy más olyan tevékenység, amiben kimagasló 
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teljesítményt nyújthat. Szerintem ez mind nagyon-nagyon fon-
tos. A későbbiekben én a kommunikáció terület felé szeretnék 
orientálódni.” 

Lázárné Szakál Adrienn: 
„Segít azoknak, akik állást keresnek. Sok mindenbe beletanul-
nak, megnövekszik az önbizalmuk, felkészíti az embereket a 
következő életszakaszra, munkára, és többféle feladatban is ki-
próbálhatja magát mindenki. Továbbá érdekes előadásokra is 
lehet itt jelentkezni, tanulni, fejlődni.” 
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A CSAK-Pont által szervezett képzések, 
fejlesztések részletes bemutatása 

Puskás Hajnalka:  
Társadalmi partnerképzés 

 
A társadalmi partnerképzés segít a résztvevőknek, hogy ké-
pessé váljanak a kölcsönös együttműködés megteremtésére 
mind a hálózat tagjaival, mind az egyéb szervezetek fenntartói-
val, és munkatársaival, ezáltal megvalósítva terveiket, és mind-
össze 20 órás elfoglaltságot jelent. 

A célcsoportot tekintve jelentkezhet állami és önkormányzati, 
civil, egyházi, szociális és oktatási szervezetek vezetői, munka-
társai, önkéntesei, valamint vállalatok is.  

A képzés alapvető pillére a SWOT – analízis megismerése. Az 
elemzés lényege, hogy stratégiai lépéseken keresztül térképe-
zik fel egy adott üzlet, iparág, vagy szolgáltatás piacképességét 
és ezáltal könnyebben felismerhető az is, hogy milyen feladatok 
ellátása a legfontosabb a cél elérése érdekében.  
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A SWOT az angol mozaikszóból ered, melynek jelentése a kö-
vetkező: 
Strengths – Weakness – Opportunities – Threats 
Erősségek – Gyengeségek – Lehetőségek – Veszélyek 

A magyar megfelelője a GYELV – elemzés, és az alábbiakban 
nyújt segítséget: 
A Gyengeségek olyan belső tényezők, amelyek nem működnek 
ugyan jól, viszont befolyással lehetünk rá, így jobbá tehetjük. 
Az Erősségeket szintén a belső tényezőkhöz sorolják, amik jól 
is működnek, illetve befolyással is tudunk rá lenni, hogy még 
jobbak legyenek. 
A Lehetőségek már külső tényezőknek felelnek meg, mond-
hatni adottságok, melyekre nem tudunk befolyással lenni, de 
ezek kedvezőek, és ezekre alapozva kiaknázhatjuk az erőssé-
geket. 
A Veszélyek pedig külső, negatív tényezők, vagy korlátok, me-
lyeket nem tudunk befolyásolni, kockázattal járnak és a siker 
esélye csekély.  

A 2020. 08. 27-29-i, Puskás Hajnalka Család és Karrierpont 
egyik trénere által vezetett társadalmi partnerképzés során a 
SWOT – analízis segítségével állapították meg, hogy Csongrád 
– Csanád megye egyes települései milyen adottságokkal, erő-
ségekkel, gyengeségekkel és lehetőségekkel rendelkeznek ah-
hoz, hogy tevékenységüket bővítsék. 

Általánosságban elmondható, hogy a mezőgazdaság az Erős-
ségek csoportjába sorolható, hiszen a ház körüli kiskertek, a ta-
nyák, a földek mind lehetővé teszik az állatok tartását, és a nö-
vénytermesztést, tehát a gazdálkodás különböző formáit. Ez, 
mintegy falusi turizmusként is felhasználható, mint például az 
500 fős Nagyér községe a makói járásban, ahol állatsimogató 
üzemel, és remek programok alakíthatók ki ennek fényében.  
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A szintén a makói járásban elhelyezkedő Pitvaros kapcsán a 
könyvtárat, művelődési házat, tájházat, valamint a különböző 
intézményi vezetőségek segítőkészségét, együttműködését 
emelték ki.  

Csanádpalotán az új sportcsarnokot, vendéglátóhelyeket, és az 
autópálya közelségét vitatták meg. 

A Gyengeségeknél azonban felmerült a Digitális Jólét program 
pályázatán szerzett számítástechnikai eszközök, ugyanis a kö-
zösségi használata nem látható, illetve idővel elavulttá válnak. 

Hódmezővásárhellyel kapcsolatban az olvasókörökre terelődött 
a téma, hiszen minden városrészben megtalálható, és régeb-
ben megfelelően ki is használták őket. Számos író-olvasó talál-
kozó színhelyéül szolgált, különböző rendezvényeket, iskolai 
előadásokat, összejöveteleket, közösségi bulikat tartottak, 
mára azonban ezek drasztikusan lecsökkentek. 

Ami még kiemelkedően fontos szempont az épületek, földrajzi 
adottságok és az intézményi vezetők mellett, az a nyitott gon-
dolkodású, a településért tenni akaró, fejlesztő önkormányzatok 
megléte és a velük való aktív, kölcsönös célokon és érdekeken 
alapuló kapcsolat kialakítása, és ápolása. 
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Viniczai Andrea:  
Munkaerőpiaci reintegráció képzés 

2020. 09. 21-22. 

A cikk Viniczai Andrea Munkaerőpiaci reintegráció képzésének 
végén elhangzott megbeszélést foglalja össze. 
Az előadó a résztvevőket előzetesen párokba osztotta, és azt a 
feladatot adta nekik, hogy dolgozzanak ki vállalkozási ötleteket, 
melyeket érdemes lenne megvalósítani elsősorban a lakóhelyü-
kön, vagy annak közelében. 

Az egyik pár kávéház indítását vitatta meg. Arra jutottak, hogy 
náluk helyben nem lenne piacképes, valahol máshol kellene 
megpróbálni. Az elindulás nagy befektetést igényelne, és sok 
utánajárás kellene hozzá. Úgy lehetne versenyképes, ha olyan 
kávé termékeket nyújtana, amit más nem, vagy a kávé mellé 
valami mást is ajánlana. A szolgáltatásban nyílhatna egy közös-
ségi tér, ahol kiadnák a kávét, és lenne egy külön terem, például 
szülinapokra, vagy ami még a kávén kívül plusz pénzt hozna. 
Lehetne a lisztérzékenyek számára gluténmentes termékeket 
árusítani, de az probléma, hogy azok annyira drágák, nem 
tudni, lenne-e fizetőképes kereslet. 

A következő páros szerint az ő falujukban nehéz bármilyen vál-
lalkozásba belevágni, mert nincs munkalehetőség. Ők is prob-
lémának látták a magas befektetési igényt. Jó példák is vannak 
azonban, egyikük nővére indított vállalkozást, amely sikeres 
lett. A költségek közül legproblémásabb az eszközök beszer-
zése, a helyiség bérlet, és a KATA adó. Mindenképp szükséges 
a vállalkozási terület pontos ismerete. 
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A résztvevők között volt olyan, aki vállalkozást működtetett. 
Számára azt javasolta az előadó, hogy a Szövetség keretein 
belül tartson klubot, vagy képzést a többiek számára, gyakorlati 
tapasztalatainak felhasználásával. 

A harmadik páros egyik tagja masszőri vállalkozást szeretne in-
dítani. Elmondta, hogy neki minden adott az induláshoz, de 
előtte komoly reklámot kellene csinálni, mert azon múlik a si-
kere, hogy az emberek tudjanak a szolgáltatásról. Pillanatnyilag 
nem lenne vendégköre. 

Az előadó bevezető akciót javasolt, melyben fél, vagy egy na-
pig, féláron dolgozna, hogy minél nagyobb ügyfélkör próbálja ki 
a szolgáltatást, és akinek tetszik, vissza fog menni. 

Egy tanfolyami résztvevő azt javasolta, hogy ha egy vendég hoz 
valaki mást, akkor féláron kaphassa a szolgáltatást. Célszerű 
lenne nagyon nyomott áron olyan ügyfeleket elvállalni, akiknek 
nagy a baráti, ismeretségi köre, és ha jó a szolgáltatás, akkor 
híre fog menni. Ez azért is fontos, mert a masszírozási szolgál-
tatás nagyon bizalmi jellegű munka, fontos, hogy ismerősök 
ajánlják egymásnak, ezért várhatóan először kevés, majd ké-
sőbb egyre több ügyfél jelentkezik. Az elején muszáj ezt a fajta 
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„ingyenmunkát” végezni, ami tulajdonképpen befektetés, 
ugyanúgy, ahogy egy kávézóba a pénz befekteti valaki.  

A résztvevő elmondta, masszírozó ágya és krémje van, gyakor-
latilag mindene meg van az elinduláshoz.  

A tréner arra bátorította a résztvevőket, hogy ha valaki elakad 
egy problémában, a tanfolyami csoporttagok közül bizonyára 
lesz valakinek rá megoldási javaslata, mivel mindenki itt van, 
egy régióban, ezért egymás helyzetét ismerik, tudnak a másik-
nak segíteni. 

Az egyik résztvevő adószámos magánszemélyként webáruház 
indítását tervezi. Vannak bérelhető webáruházak, előbb 14 na-
pos, ingyenes próbaként termékeket lehet feltölteni. Ő vegyi 
áruk, és alapvető élelmiszereket eladását tervezi. A jelenlegi 
helyzetben nagyon felfutott a fertőtlenítők piaca, olyanokat is le-
het kapni, amelyek a vírusokat is megölik. Ezek sok helyen na-
gyon drágák, itt viszont a webáruházban tudnák megvenni ol-
csóbban, ami fontos lenne, mert sok ember szeretne spórolni. 
A környéken adódna lehetőség a rendelt termékek közvetlen ki-
szállítására is a megrendelőkhöz. 

A webshop könnyebben elindítható, mint egy hagyományos 
bolt, nem kell helyiséget bérelni, a számlázó program adott, a 
webshop program része, nem kell külön pénztárgép, nem kell 
éves felülvizsgálat. Nem kell indulókészlet sem, mint egy üzlet-
nél, ha befut a rendelés, egy héten egyszer kell a termékeket 
beszerezni. Probléma lehet viszont, hogy több helyről, például 
a nagykereskedelmi cégektől, csak vállalkozói igazolvány birto-
kában tudna termékeket beszerezni.  

Egy másik hallgató kézimunka, és más apró termékek előállítá-
sát javasolta. Azt mondta, hogy az adószám kérdése nem lenne 
probléma, a nagykereskedelmi cégeknél magán adószámmal is 
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regisztrálhatna, cégnévnek pedig a saját nevét adná meg. Így 
beszerezhetne árut például a Metro Áruházból is. 

A kávézó esetében pedig előbb elég lenne egy kis helyiség, 
amely pultos részként működne, és kellene egy mellékhelyiség 
is. Később fokozatosan, a vállalkozás fejlődésével bővíteni le-
hetne a teret. Példaként említette, hogy Angliában is vannak 
ilyen kis kávézók és kocsmák. A kávézóhoz érdemes lenne egy 
különleges kávékkal foglalkozó webáruházat indítani, mert az is 
hozhatna bevételt. Amennyiben havonta csak öt-hat rendelés 
érkezne, de a megrendelők elégedettek a termékkel, akkor 
egyik vevő hozza majd a másikat. 

Helyiségként szóba jöhet fémből készült kis garázs is, amelyet 
ízlésesen be lehetne rendezni. 

Kávézónak jó lehetne akár egy kisbusz is, amely a kávékészí-
téshez bárhol megállhatna. Rendezvényekre is lehetne azzal 
menni, bár helypénzt valószínűleg fizetni kellene, de a kávét 
messzire el lehetne vinni. A rendezvényeken különleges kávé-
kat is lehetne ajánlani, ott 600 - 700, vagy akár 1100 Ft-ot el 
lehetne kérni egy adagért.  

A minibuszban lenne a kávézó néhány székkel. Esetleg alkoholt 
is lehetne árulni, valamint reklámfelületnek is jó lenne, ha meg-
ismerik a szolgáltatást, később még a webshopot is fel tudja fut-
tatni.   

Egy másik résztvevő elmondta továbbá, hogy amikor ő kisgye-
rekkel volt otthon, egyszerűen nem tudott munkába állni. Olyan 
munkahelye volt, ahol főnöke megértette, hogy gyerekei van-
nak, de a munkatársai sajnos nem.  

A vállalkozását a vírushelyzet nagyon megtépázta, leállt min-
den. Azért kellett vállalkozást indítani, mert nagyon sok helyre 
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jelentkezett, de gyakorlatot vártak el, és ha még nem volt mun-
kahelye, akkor nem is tudott gyakorlatot szerezni. A vállalkozás-
sal tapasztalatot is szerzett. Jelenleg már másfél éve munkavé-
delemmel foglalkozik, a tűzvédelem is érdekelné. Úgy látja, 
hogy amíg az embernek nincs kiépítve a klientúrája, addig nem 
célszerű vállalkozásba belebonyolódni, hanem adószámos ma-
gánszemélyként célszerű indulni. Cégekhez szeretne bejutni, 
és azért jelentkezett ide, hogy megtanuljon önéletrajzot készí-
teni, mert ahány hely, annyifélét kérnek. Eddig még soha nem 
készített motivációs levelet, de az, hogy hogyan tudja magát 
„eladni”, kulcsfontosságú kérdés, mert sokszor ott bukik el a je-
lentkezés, hogy nem megfelelő a motivációs levél, vagy az ön-
életrajz. 

 
Megtanulta azt is, hogy mi az Europass önéletrajz, mert eddig 
ahány helyen nézte, annyi félét látott. 

Egy következő tanfolyami résztvevő weboldalakat fejleszt, és 
esetleg Facebook arculatépítést is végezhetne, mert arra is 
nagy szükség van, de fontos a munka ára, hogy egy kezdő vál-
lalkozó is meg tudja fizetni. Össze kellene egy árlistát állítani, 
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amelyben szerepelhetne kezdő vállalkozóknak szánt csomag 
is. Ha nyomott ár lenne, akkor több embert hozna, mert renge-
tegen vannak, akik szeretnének vállalkozásba fogni, és erre 
lenne igényük. Webáruház arculattervezés is kellene. 

Annak is utána kellene nézni, hogy GYED esetén milyen adó-
szabályok érvényesek. 

Olcsó hirdetésre a Facebook is használható lenne, ott vannak 
például eladási csoportok, de a hirdetést nagyon óvatosan kell 
megfogalmazni, hogy ne rakják ki az embert, de mégis el lehes-
sen adni a termékeket. A luxusra, és az olcsó termékre mindig 
van kereslet.  

Andrea a beszélgetés végén kérte, hogy csináljanak egy jókí-
vánság labdát. Régebben egy tréning végén az emberek vagy 
kezet fogtak egymással, vagy megölelték egymást, hogy jó volt 
együtt, de erre most nincs lehetőség, így virtuálisan lehetne jó-
kívánságot adni.  

Az első jókívánság labdát Ildikónak dobta, és megköszönte 
neki, hogy ott volt a két napon. Neki volt a legnehezebb, mert 
számára nem volt minden teljesen aktuális, amiről szó esett, de 
ennek ellenére ő becsülettel végigülte, végigdolgozta a tanfo-
lyamot. 

Ágnesnek azt kívánta, hogy a tervezett webshop és bolt létre-
jöjjön, és legyen egy picivel több önbizalma. 

Csabának azt kívánta, hogy találjon megfelelő munkát magá-
nak, amiben ki tud teljesedni. 

Vikinek önbizalom csomagot nyújtott át, és reményét fejezte ki, 
hogy ha egy év múlva beszélnek, akkor már fel tud sorolni leg-
alább három olyan partnercéget, akivel grafikusként együttmű-
ködik. 
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Katának legalább 25 új ügyfelet kívánt, hogy pörögjön az üzlete. 
A CSAK Pontokon belül is megtalálhatja a továbblépést, olyan 
tudása van, amit mások is kamatoztathatnak. 

Ginának azt kívánta, hogy sikerüljön a dajka karrier, és képezze 
magát így tovább.  

Dórának kívánta, hogy legyen türelme és kitartása. 

Editnek nagy ügyfélkört kívánt a masszírozási vállalkozásához. 

 
Andrea elmondta még, hogy ez a Facebook csoport megmarad, 
és ha valakinek ötlete, vagy kérdése van valamivel kapcsolat-
ban, nyugodtan használja ezt a felületet, a 13-as csoportot, 
majd kapnak itt előadás és klub meghívókat is.

Szanyi Mariann összefoglalója zárta a képzést. Elmondta, hogy 
a résztvevők beléphetnek a ’CSAK Pont képzés után’ nevű cso-
portba, amire linket küldenek. További lehetőségek is vannak, 
például részt vehetnek különböző fejlesztéseken, melyekből na-
gyon sokféle van az önismerettől kezdve, a gazdálkodj okosan-
ig. A fejlesztésekre a csoportban megtalálható Google űrlap ki-
töltésével lehet jelentkezni, és arra is lehetőség van, hogy új 
témákra adjanak javaslatot. A fejlesztésekért motivációs díja is 
kaphatnak, 1000 Ft / óra értékben. Ezen kívül vannak klubok is, 
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de először részt kell venni egy előadáson, melyből szinte vég-
telen sokféle van, például aresiliencie (mentális állóképesség), 
vagy az álláskereséssel kapcsolatos ötletek. Ezen felül van a 
most induló segítség bank, amely kölcsönös segítségnyújtása 
a csoporttagok között. Erre is Google űrlapon kell jelentkezni. 
Ha valaki fel tud valamit ajánlani, mint például gyermekfelügye-
let, háztartási munka, azt beírja, és azt is kitölti, amire neki lenne 
szüksége.  

Körülbelül ugyanakkora értékű, vagy ugyanannyi időbe kerülő 
segítséget tudnak a résztvevők egymásnak nyújtani. Volt pél-
dául, aki gyerekjátékokat ajánlott fel, volt, aki gyerek korrepetá-
lást matekból, fizikából online. 

Baksa József, az alapítvány elnöke rendszeresen tart előadást 
a segítségbank működéséről. Minden előadáshoz kapcsolódik 
egy-egy klub, ahol a témát még tovább lehet kötetlenül tár-
gyalni. Aki valamilyen területen képzett, gyakorlattal rendelke-
zik, maga is tarthat előadást, vagy klubot. A régebbi előadók 
közül sokan ebből a körből kerültek ki. Az aktívaknak felajánlott 
még további lehetőségeket, egyrészt önkéntesként részt vehet-
nek bármilyen segítségnyújtásban, jelenleg főleg online formá-
ban, másrészt ösztöndíjas programban is részt vehetnek. A je-
lentkezésükhöz motivációs levelet kell csatolni. Aki aktív állás-
kereső, támogatási szerződést kaphat, ami azonban nem mun-
kaszerződés, de nagyon jó dolog, hiszen elősegíti az álláskere-
sést, az aktivizálódást, enyhít az álláskereséssel járó anyagi 
terheken, és a sikeres elhelyezkedés érdekében lehetőségük 
van tanácsadásokon is részt venni. Az önkéntesség során pe-
dig mindenki kipróbálhatja magát több területen, esetleg olya-
non is, amire eddig nem is gondolt, de ha van affinitása, akár a 
pályázatírásba, rendezvényszervezésbe, előadásba, és klub-
vezetésbe is bele lehet kóstolni. Amikor élesben munkát keres-
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nek, nagyon jól fog mutatni az önéletrajzokban az, hogy önkén-
tesként milyen tevékenységeket végeztek. A Szövetség igazo-
lást fog adni az elvégzett önkéntes munkáról. Ezeket tudja fel-
ajánlani, illetve számít a motivációs levelekre. 

Szani Mariann reményét fejezte ki, hogy a résztvevők jól érez-
tétek magukat, és mindenkinek sok sikert kívánt a továbbiakra. 

A képzés résztvevői köszönetüket fejezték ki az előadónak, il-
letve Mariannak és Józsefnek is a tanfolyamért, és mert két nap 
alatt olyan közösség alakult ki, amelynek tagjai oldott beszélge-
tést tudtak folytatni már ilyen rövid ismeretség után is. 

Elmondta még, hogy az online képzések csak rövid ideje foly-
nak, mégis úgy tűnik, nagyon hasznosak, az is lehet, hogy va-
laki jobban ki tud nyílni a monitor előtt, mint személyesen, a je-
len helyzetben pedig teljesen biztonságos is így. Megerősítette, 
hogy várják a leveleket, az önéletrajzokat és motivációs levele-
ket, valamint mindenkinek jó pihenést, és sok sikert kívánt. 
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Utasi Melinda: Előadások, képzések 
2020.12.03. 

 

Utasi Melinda tréner gondolatai olvashatóak az alábbiakban, 
amelyet megosztott a képzés résztvevőivel. Ebben kifejti állás-
pontját, véleményét, s mintegy összefoglalóként információul 
szolgál több képzés és fejlesztés tartalmáról, melyek kapcso-
lódnak egymáshoz. 

„Mai témánk a munkaerőpiaci reintegráció, vagyis a munkaerő-
piacra való visszatérés, és a hölgyeknek a munkaerőpiacra való 
visszatérésének a segítése, felkészítése. A munka, magánélet 
egyensúlyának a biztosítása, a harmadik pedig a háztartás gaz-
daságtan. Ezeket én külön-külön tartottam képzésként és fej-
lesztésként is. Most ahogyan ezt így összeírtam, egymás alá, 
hogy ez lesz a téma, akármerről közelítettem is meg, mindig 
arra jöttem rá, hogy ezek nagyon összefüggnek. Ezek egy nagy 
egésznek a három része legalább. A munka-magánélet egyen-
súlya nagyon szorosan összefügg a munkaerőpiaci reintegráci-
óval, vagyis a munkaerőpiacra való visszatéréssel. Hiszen 
hogyha otthon vagytok kisgyermekkel, akkor is ki kell alakítani 
a munka-magánéletnek az egyensúlyát, és hogyha visszatértek 
a munkaerőpiacra, akkor is, de akkor már előre ki kell alakítani, 
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hiszen az egész napunkat kitölti a család, kitölti a gyermekne-
velés, kitölti a mindennapi otthoni munka. És ha munkát szeret-
nénk vállalni, tehát foglalkoztatottként szeretnénk továbblépni, 
akkor maradnak ugyan ezek a dolgok, maradnak ugyan ezek a 
terhek, csak még mellette dolgozni is kell. És napi négy órában, 
napi nyolc órában. Ennek a pályázatnak az a célja, hogy atipi-
kus foglalkoztatásban, tehát ne napi nyolc órában foglalkoztas-
sák a pályázatban résztvevőket, és ne kötött munkaidőben. Ne 
6-17-ig, vagy 8-16-ig legyen a munkaidő, hanem rugalmasabb 
formában, osztott munkarendben, rövidített formában, 4-6 órá-
ban, és naponta változhasson a hölgyeknek és uraknak a csa-
ládi életéhez és az egyéb elfoglaltságához, ami természetesen 
a családhoz kapcsolódik. Ezért is Család és Karrier Pont az el-
nevezése ennek az ügyfélszolgálatnak, és magának a pályá-
zatnak is. És természetesen a háztartás gazdaságtan is ide tar-
tozik. Az is nagyon jó, ha valaki annyira elhivatott, hogy sze-
retne visszamenni dolgozni, mert ő szeretne a munkaerőpiacon 
értéket teremteni és a saját motivációját és a saját képességeit 
kamatoztatni. De azért leginkább az jellemző, hogy a családnak 
szüksége van ezen túl még egy bevételi forrásra, hiszen a gyer-
meknevelési támogatások és az egyéb, akár munkanélküli tá-
mogatások azért nem olyan bőségesek, hogy ebből sokáig meg 
lehessen élni egy családnak, egy főnek, egy gyermekes anyu-
kának. Szóval, ilyen szempontból háztartás gazdaságtan is 
kapcsolódik, hiszen a háztartásunkban is kvázi költségvetést 
folytatunk, és a költségvetést hónapról-hónapra, vagy egyéb 
időszakban muszáj, hogy figyelemmel kísérjük a bevételeinket, 
kiadásainkat, és az nagyon jó, ha több bevételünk van, az meg 
még jobb, hogyha ezzel a kiadásaink annyira nem is növeked-
nek.  

Azt, hogy kinek is ajánlom ezt a képzést, azt kell mondjam, hogy 
mindenkinek mind a három félét. És azért is, mert ugye a 
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munka-magánélet egyensúlya az egy nagyon fontos része az 
életünknek. S ezzel a Covid-os időszakkal, és az idei évvel még 
inkább fontossá vált. Mert a munka és magánélet között igen 
gyorsan összefolyik az idő és azok a munkálatok, amit ebben 
vagy a helyén kezelünk, vagy nem. És mikor érezzük ennek 
leginkább szükségességét, hogy erre most már jó lenne odafi-
gyelni. Hogyha már nagyon túlterheltek vagyunk, fáradtak va-
gyunk, és már nem tudunk semmire sem koncentrálni, és már 
sem a munka, sem a magánélet nem úgy megy, hogy az ne-
künk kielégítő lehessen. És innentől kezdve természetesen el 
kell kezdenünk foglalkozni azzal, hogy ha én nem érzem ma-
gam jól fizikailag, akkor valószínűleg problémák vannak az én 
fizikai, lelki egyensúlyommal, ami a munka-magánélet egyen-
súlya is. És itt most nem csak a munkahelyre és a tényleges 
munkavégzésre gondolok, hanem az otthoni munkákra is. A 
múlt héten egy online konferencián vettem részt, ahol leginkább 
a női vállalkozások támogatása volt a cél. Viszont ismét rádöb-
bentem arra, hogy egyébként a női vállalkozásoknak pontosan 
ugyanolyan problémái van, mint a nőknek, természetesen, hi-
szen a vállalkozó nő is nő alapvetően, és csak azután vállal-
kozó. Szóval, az egyik óriási nagy kérdés még most is, hogy 
hogyan segítsék a nőket. Leginkább ugye ebben a pályázatban 
is a nők a kiemelt célcsoport. Hogyan segítsék ahhoz a nőket, 
hogy a munka-magánélet egyensúlyát fenn tudják tartani. Ami 
nagyon jól hangzik, de hogy ez úgy tettekben, miben is tud meg-
nyilvánulni. Hogy az otthoni terheket csökkenteni tudják, vagy 
megosztani tudják a nők. Ugye tradicionálisan a nők azok, akik 
a családot és a háztartást ellátják, ami száz évvel ezelőtt na-
gyon is rendben volt, ugyanis akkor nem kellett dolgozniuk a 
nőknek, hanem tényleg ez volt a feladatuk. Csak azóta már vál-
tozott a világ, és a hölgyek is egyrészt szeretnének kiteljesedni, 
hiszen ők is tanulnak, és lehetőségük van arra, hogy tanuljanak 
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és dolgozzanak. Másrészt pedig nyilván a családok költségve-
tése és kasszája is ezt kényszerűvé tette, hiszen szükség van 
a kétkeresős családokra. És ezzel leginkább a nőknek a 
munka-magánélet egyensúlya bomlott meg, hiszen maradtak a 
régi beidegződések, hogy család, gyerek az a nő feladata, és 
emellett még elkezdett dolgozni is. Maga a munkaerőpiacra 
való visszatérés is pontosan ugyanebből a problémakörből adó-
dik, hogy a nőknek sokkal nehezebb visszatérniük. Egyrészt 
azért, mert a háztartási feladatokat és leginkább a gyermekne-
velés és gyermekgondozási feladatokat még mindig a nőknek 
címezik, és a munkáltatók nem biztos, hogy annyira rugalma-
sak, hogy ezt belássák, és a hölgyekre, mint munkaerőre úgy 
tekintsenek, hogy ha rugalmas foglalkoztatásban alkalmazom 
őket, akkor kvázi tudom őket alkalmazni, és ez nekik is megfe-
lelő.  

 

Sokszor találkozunk azzal, hogy egy hölgy azért nem tud elhe-
lyezkedni, mert a munkaidőt, amit kínálnak neki, nem tudja ösz-
szeegyeztetni a saját családi életével és a saját családjának 
életével. Na, most ebben mi lehet a megoldás? Az egyik az, 
hogy a munkáltatók rugalmasabbá válnak, és segítik az ilyen-
fajta munkavállalóvá válást, és ez egyébként nem csak nőkre 
igaz, hanem a férfiakra is természetesen. A másik pedig az, 
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hogy a nők, a családanyák, megpróbálják úgy szervezni a csa-
lád életét, hogy a terheket megosszák a párjukkal. Nyilván ez 
lehet egy rövid folyamat is, de általában hosszabb folyamat, hi-
szen a beidegződések, a megszokások, és a tradicionális sze-
repek azok nehezen változnak. De nagyon jó példákat lehet 
arra találni, hogy a férfiak és a nők, a férj és a feleség, megoszt-
ják ezeket a terheket, a család ellátására fordított időt és mun-
kát. Már ezzel a munka-magánélet egyensúlyához közelebb ke-
rül egyébként az anyuka is, vagy nő is, hiszen neki több ideje 
lesz másra, és nincs annyira leterhelve fizikailag és időbeosz-
tásban sem. És általában a férfiak is élvezik ezt, hiszen ők is 
több időt tudnak, és több időt kell, hogy foglalkozzanak a csa-
ládjukkal, és ez számukra is jól eső érzés. És természetesen, 
ha jobban érzik magukat a családtagok, akkor maga az egyen-
súly is egy olyan plusz adalékot ad, hogy fizikailag és lelkileg is 
jobban érzik magukat. És a jelenlegi problémákkal, vagy akár 
más problémákkal is, könnyebben meg tud birkózni egy család. 
Másrészt, ami szerintem még egy nagyon fontos dolog, a csa-
ládon belüli párbeszéd, ha elindul, akkor az egy nagyon jó do-
log, mert nem csak feltételezik egymásról, hogy mit gondolhat 
a másik, hanem ki is mondják, és ha kimondják, akkor meg tud-
ják beszélni, és ha megbeszélik, akkor egy olyan megoldást 
tudnak találni, ami mindkettejük számára megfelelő. És ez nem 
csak a magánéletre, akár még a háztartási költségvetésre is 
igaz lehet, hiszen a háztartási költségvetésben is vannak olyan 
témák, hogy kinek mi a fontos, ez nem mindig esik egybe. Ez-
által nem biztos, hogy a kiadások mindenki számára megfele-
lőek. Most gondolhatunk itt arra, hogyha egy nőnek van hobbija, 
és arra túl sokat költ, ez nem biztos, hogy a férfinak tetszik, és 
ez fordítva is igaz lehet. De ha van párbeszéd, és elindul ez a 
párbeszéd, akkor ez nagyon jól kezelhető, nagyon jól megold-
ható. Úgyhogy most is csak azt tudom mondani, hogy igazából 
ezek a témák összefüggnek, egyik a másikból következik.  
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Az első a munka-magánélet egyensúlya. Számomra ez a leg-
hangsúlyosabb ebben a témakörben. Ebben a képzésben a 
főbb modulok az önismeret, a lelki egyensúly. Ez az egyik ilyen 
modul. Ebben a képzésben van elméleti és gyakorlati rész is. A 
gyakorlati szokott a legtöbbet adni a résztvevőknek. Aztán van 
benne stressz kezelési rész is. Természetesen ez is azért, mert 
ha nincs egyensúly, akkor jön a stressz, a rossz érzés. És ha 
stressz van, akkor általában az azzal jár, kinél milyen fokozat-
ban, hogy ideges, fáradékony, a kommunikáció már nem olyan, 
és ez generálja az össze többi résztvevőben a stresszt. A har-
madik eleme a fő eleme, hogy ennek a problémának a felisme-
rése, és a megoldása. És az egyik megoldása a kommunikáció, 
a másik, hogy ki kell mondani, hogyha valamivel nem tudunk 
megbirkózni, és segítséget kell kérnünk. És ez a segítségkérés 
egy igen nehéz kérdés. Talán még annál is nehezebb, hogy fel-
ismerjük, hogy valami probléma van. És ha mindezen túl van az 
ember, akkor egy új élet, egy új életritmus, egy új időbeosztás-
nak a kialakítása, ami már egy családban egy közös nevező 
alapján történhet. Ami azt jelenti, hogy törekedni kell arra, hogy 
mindenki számára a legmegfelelőbb és legmegnyugtatóbb le-
gyen. Ehhez fontos nagyon a párbeszéd. Az élethelyzetek és a 
korszakok változnak egy család életében, leginkább a gyerekek 
életkorától és a gyerekek élethelyzetétől függően. Hogyha ezen 
egy család már egyszer átmegy, és azért ez nem könnyű, egy 
ilyen életszakaszt átélni és megoldásokat keresni és találni. A 
későbbiekben is nagyon jól jön. Mert ez azt jelenti, hogy ugyan-
ezeket a módszereket elő lehet venni, és lehet alkalmazni, és 
pontosan abból a célból, hogy a család és az egyén egyensúlya 
fennmaradjon. Egyébként maga a munkaerőpiacra való vissza-
térés is nagyon hasonló folyamat, hiszen már a munkakeresé-
sénél is, és az álláskeresésénél is, az időbeosztáson változtatni 
kell, és már ez is egy olyan folyamatot indít el, hogy egyrészt 
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felismerni, hogy hol van egy olyan időrés az életünkben, a nap-
jainkban, ahová ezt be tudjuk illeszteni. Másrészt pedig az ön-
életrajz újra írásánál azért általában a munkakeresők önmaguk-
kal újra szembe néznek. Hogy hol is tartok, hová is szeretnék 
eljutni, és milyen lehetőségeim vannak. Ez is egy olyan folya-
mat, amivel ha van elég idő és lehetőség foglalkozni, még akár 
teljesen új irányváltásokat és irányokat is hozhat az egyének 
életében. A munkaerőpiacra való visszatérésnél ugyanúgy fog-
lalkozunk az időbeosztással, a párbeszéddel, a kommunikáció-
val, és azzal, hogy a gyermekünkhöz és a családunk időbeosz-
tásához hogyan tudunk alkalmazkodni, és bizonyos helyzetek-
ben a leendő munkáltatónkkal hogyan kommunikáljunk arról, 
hogy nekünk mire van szükségünk, és nekünk mi szükséges 
ahhoz, hogy mi munkába tudjunk állni, és azt folyamatosan vé-
gezni is tudjuk.  

 

Ehhez kell a munkáltatónak egy rugalmasabb hozzáállás, bár 
szerencsére vannak olyan munkáltatók, akik már ezt felismer-
ték és alkalmazzák, hogy a női munkaerő nagyon értékes, csak 
másképpen kell kezelni őket, mint egyrészt a férfiakat, pontosan 
az élethelyzetükből adódóan, másrészről pedig lehet, hogy egy-
egy munkakörre egy-két-három részmunkaidős munkavállaló 
alkalmazása is megoldás lehet. És ez jó mindenkinek. És ez 



51 
 

sokkal jobb megoldás, minthogyha csak egy embert alkalma-
zunk. És ha nem találok egy ilyen jelentkezőt, akkor nem alkal-
mazom.  

Hogyha egy családanya, egy hölgy el tud helyezkedni részmun-
kaidőben, vagy akár teljes munkaidőben, vagy rugalmas foglal-
koztatásban, az nagyon jól jön a családi kasszában. Hiszen ak-
kor egy nagyobb, egy magasabb szintű bevételből tud gazdál-
kodni a család. Viszont ez több veszélyt is rejt. A családokra 
jellemző, hogy amint megemelkedik a bevétel, az életszínvona-
lukat azonnal hozzá tudják igazítani. Egy állás esetleges el-
vesztése nagyon megvisel egy olyan családot, ahol nincs meg-
takarítás, vagy B terv. Erre pedig lehet készülni.  

Ebben a képzésben a költségvetésnek a rugalmasságát jártuk 
körül, hol lehet csökkenteni, hol lehet növelni. A háztartás gaz-
daságtannal kapcsolatban fenntartható módszereket is átvet-
tünk, mivel a fenntarthatóságot is muszáj már a háztartásunk-
ban figyelni. Ami egyrészt energiatakarékosságot is eredmé-
nyez, ezáltal költségkímélőbb is.  

Másrészről pedig tudjuk, hogy a Földünk milyen állapotban van, 
így egyéni szinten is el lehet kezdeni az odafigyelést.” 
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Utasi Melinda: Munka és magánélet képzés 
2020.12.10-11. 

 

A Munka és magánélet képzés a résztvevők önismeretére és 
kommunikációs képességeik fejlesztésére fekteti a hangsúlyt. A 
20 órás képzés során a jelentkezők több konfliktuskezelési 
technikát sajátíthatnak el, melyeket munkájuk során és a ma-
gánéletben, családjuk körében is alkalmazhatnak. 

A cél a munka és a magánélet összehangolása, egyensúlyban 
tartása, és az idő, az energia hatékony felhasználása az élet 
különböző területein. 

A Család és Karrierpont trénere, Utasi Melinda 2020. december 
10-11-én tartott Munka és magánélet képzésen számos témát 
ismertetett. 

Az egyik lényeges ilyen elem a segítségkérés. Ezt két közmon-
dáson keresztül kívánta bemutatni. Az egyik: Néma gyereknek 
anyja sem érti a szavát. Ezzel arra akart utalni, hogy amíg az 
egyén nem mondja, mi a problémája, addig nem lehet neki, il-
letve rajta segíteni, valamint előfordul, hogy igazából nincs is 
baja. 
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A „jól” segíteni technikát is boncolgatták, melynek része az értő 
figyelem, amikor is koncentráltan, kizárólag arra az egy sze-
mélyre vagy tevékenységre fókuszálunk, akivel, vagy amivel 
foglalkozunk, mindezt hosszabb távon. Ez egy igen kimerítő fo-
lyamat, mégis ezáltal lehetséges teljes mértékben felmérni az 
igényeket, problémákat.  

A segítség témáján belül kitértek arra is, hogy vigyázni kell, ne 
cselekedjünk a másik helyett, bár ez is sokszor előfordul a min-
dennapokban. Sokan rendszerint elvégzik a munkában és a 
magánéletben is a másik feladatait, pedig az már nem tartozik 
a segítség kategóriájába.  

Szorosan ehhez kapcsolódik az empowerment kifejezés, avagy 
a képessé tétel folyamata, ami abban nyújt segítséget, hogy az 
egyén képes legyen saját maga megoldani problémáit, és ne 
más végezze el helyette az adott feladatokat, oldja meg az adott 
gondokat, hanem ő maga képes legyen saját magát képessé 
tenni bizonyos teendők elvégzésére, bizonyos problémák vagy 
krízishelyzetek megoldására. Ebből kifolyólag pedig más szitu-
ációban is képes lesz megállni a helyét, tanulva az előző hely-
zetéből és így már ő maga lesz életének irányítója, nem pedig 
elszenvedője.  

A másik közmondás, a segíts magadon, Isten is megsegít pél-
dáján keresztül folytatták tovább a beszélgetést. Amennyiben 
az egyén képes magán segíteni, már eleve felismeri, hogy 
szüksége van valakire vagy valamire az előrejutáshoz, köze-
lebb kerül a megoldáshoz.  

Fontos azt is leszögezni, hogy a segítségkérés nem a gyenge-
ség jele, ellenkezőleg. Ha az ember tisztában van képességei-
vel, korlátaival, az önismeret egy magasabb fokára tud lépni, 
ami egészséges magabiztosságot teremt számára, és segítsé-
get is jobban tud majd adni. 
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Ezt követően az internetes kapcsolatok témájára tértek rá, ami 
valamelyest továbbra is kapcsolódik a segítségkéréshez – és 
adáshoz, ugyanis a közösségi oldalakon számtalan csoport kö-
zül lehet válogatni ízlés, elfoglaltság, érdeklődési kör szerint, és 
ezeken a felületeken akár online barátságok is kialakulhatnak, 
különböző témákban megoszthatják a csoporttagok élményei-
ket, tapasztalataikat és egy kedves, támogató közösség is meg-
teremtődik. 

 
A képzés végén pedig a stressz csökkentésének lehetőségeiről 
esett szó. Melinda felsorolt néhány pontot, ami segítségül szol-
gálhat a feszültség levezetésére, mint például a fizikai aktivitás, 
a sport, a relaxáció, különböző légzéstechnikák alkalmazása, a 
problémás helyzetek átbeszélése a munkahelyen, a felettessel 
és a munkatársakkal egyaránt, illetve családon belül is, a baráti 
kapcsolatok és a hobbik űzése.  

Kérésére a jelenlevők elmondták, ki milyen módot használ a 
stressz leküzdésére. Valaki a gitározást említette vagy a zene-
hallgatást, más a jóga által lel nyugalomra, vagy éppen a teni-
szezés okoz neki örömet, ami egyúttal csökkenti a stresszt az 
életében, többen pedig a filmnézést hozták fel példának, ami 
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kikapcsolja, megnevetteti őket, de akár olyannyira beleélik ma-
gukat a film adta eseményekbe, hogy végül kisírják magukból a 
felgyülemlett feszültséget. 

Mindenesetre akármilyen utat is választ az illető, legyen az egy 
edzés, vagy a mélylélegzés, meditálás, zenehallgatás, valami-
lyen stressz csökkentő módszert ki kell találnia magának, ami 
igazán segít neki kiadni magából, nem szabad, hogy belül ra-
gadjanak a negatív érzések, mert az kellemetlen következmé-
nyekkel járhat mind a munka, mind a magánélet területén. 

A záró körben megköszönték a részvételt, az iránymutatásokat, 
s a felszólalok számára nem csupán érdekes időtöltés volt a 
képzés, hanem hasznos is, mindenki tanult újat. 
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Viniczai Andrea: Belső képzés, a CSAK-Pont  
alkalmazottjai, önkéntesei 

2020.09.02. 

Viniczai Andrea megkérdezte a résztvevőket, hogy mit várnak 
ettől a képzéstől.  A válasz az volt, hogy tanulni, fejlődni szeret-
nének, jobban megismerni egymást, megbeszélni, megoldani a 
kollégák között fennálló, főként kommunikációs problémákat. A 
vírushelyzet miatt a kollegák nem egy helyen dolgoznak, nem 
feltétlenül ismerik egymást személyesen, ezért szükség van a 
csapatépítésre. Javítani kell az egymás közti kommunikáción új 
csatornákat kiépíteni. 

A téma a személyiség – és a viselkedéstípusok.  
A tréner első kérdése az volt, hogy kinek mi jut eszébe a kifeje-
zésről: ’munka a CSAK Pontban’. Nagyon jó, pozitív gondolatok 
születtek.  A résztvevők csapatmunkáról beszéltek, ahol vannak 
célok, kihívások, változatos az egész, és amellett hogy munka, 
feltöltődést, kreativitást és tanulást is jelent.  Sokszínűséget, lo-
jalitást, segítőkészséget, folyamatos megújulást.  Fejlődni a 
kommunikáció terén kell.  
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Szintén fontos a  megbecsülés és a munka elismerése, illetve a 
feladatok egyenlő elosztása.  

A következő blokk a személyiségtípusokkal foglalkozott.  A  
személyiségtipológia elég fontos dolog, mert  ha bármilyen csa-
patban dolgozik az ember  és ismeri magát és a  vele együtt 
dolgozó karaktereket, akkor valószínűleg sokkal hatékonyabb a 
munka és könnyebb az alkalmazkodás. Az első, aki a szemé-
lyiségtípusok alapjait lefektette, Hippokratész volt. A testned-
vekkel hozta kapcsolatba a személyiségtípusokat, és ez alapján 
négy személyiségtípust különböztetünk meg. A  szangvinikus 
alkat – a szangvinikus latin eredetű szó,  jelentése ’vér’. Mert 
piros, meleg valami, össze lehet kapcsolni a vidám, eleven ka-
rakterrel. Aki szangvinikus alkat, azt általában az érzelmei ural-
ják, az érzelem embere. Előbb hallgat az ösztöneire, mintsem 
hogy végiggondolja a dolgokat, hangulatember, és nagyon le-
het az érzelmeire hatni. Ugyanakkor ezek az érzelmek is na-
gyon gyorsan változnak benne. Olyan, mint egy gyerek.  Ő az, 
aki képes belefeledkezni a legegyszerűbb dolgokba, nagyon 
közvetlen, elmondja a véleményét, nagyon hirtelen tud megha-
ragudni másokra, de ugyanolyan gyorsan meg is bocsájt. Na-
gyon gyors, nagyon impulzív. Ha egy mondatban lehetne jelle-
mezni, az a „Figyelj rám és hangolódj rám, és ha így történik, 
ezt vidám élettel hálálom meg!”  
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A következő személyiségtípus a melankolikus alkat. Már a ne-
vében is benne van – szintén egy régi görög eredetű szó, jelen-
tése ’fekete epe’. Ezt kimondva megjelenik egy nagyon sötét, 
nagyon nyomasztó érzés. A melankolikus is nagyon az érzel-
meire figyel, őt is az érzelmek uralják, de befelé figyel. Ő az a 
marcangoló, tépelődő ember, aki ül a szomorú emlékein, és in-
kább a múltba réved, mint a jövőbe néz. Általában a hangulata 
is ilyen, nagyon hamar csalódik, van egy idealizált álomképe, 
ott szokott menedéket keresni ha már minden nyomasztja, ami 
körülveszi. Általában ő az, aki borúsan lát mindent, nagyon ne-
héz vele kapcsolatot kialakítani. Tipikus jelmondata: „Semmi 
sem lehet elég tökéletes.” Mindig van jobb, mindig van több, 
más – nagyon nehezen elégszik meg azzal, ami van.  
A harmadik a kolerikus alkat. Ez a ’sárga epe’, egy nagyon 
gyors, pörgős, aktív ember. Gyakorlatilag az az ő szava, hogy: 
„Akarom.” Rögtön reagál a dolgokra. A szangvinikussal nagyon 
sok mindenben hasonlítanak. A kolerikus szintén  derűs alkat, 
de mindemellett nagyon aktív, praktikus és tevékeny is. Ő az az 
ember, aki a hátán elviszi a csapatot,  gyors döntéseket hoz. A 
jelmondata: „Tudom, ki vagyok és mit akarok!” Ez egyrészt  na-
gyon jó és praktikus, de félő, hogy az azonnali akcióba lendülés 
miatt figyelmen kívül hagyja az észérveket.  
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Van még a flegmatikus alkat, ez is  görög eredetű szó: ’nedves 
hűvösség’. Egy kicsit lassúbb, kiegyensúlyozottabb karakter.  
Nem reagál olyan gyorsan mint a többi.  Úgy tűnhet, hogy fölé-
nyesen viselkedik, mintha lefele tekintene a többiekre. Egy ki-
csit mindenen kívül áll, megvárja, mi történik, nem hagyja magát 
kibillenteni, végtelen nyugodtság jellemzi.  Az ő mondata ez: 
„Lassan járj, tovább élsz”. 

Létezik ezen kívül a Jung féle beosztás, az extrovertált meg int-
rovertált típus, hogy valaki mennyire befelé vagy kifele forduló.  

 William Marston, pszichológus 1928-ban lerakta a személyiség 
tipológiának azt az alappillérét, amit a mai napig használnak és 
tanítanak, és ez a DISC személyiségtipológia. Ő alkotta meg az 
első hazugságvizsgálót is, ami a mai hazugságvizsgálók alapja.  
Mindemellett képregényeket rajzolt, ő a ’Wonderwoman’’ kitalá-
lója.  

 

William Marston készített egy tengelyt:  a vízszintes tengelyen 
van az introvertált és extrovertált típus, vagyis kifelé és befelé 
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fordulás, a függőleges tengelyen pedig az, hogy kit mi motivál: 
a tevékenység vagy inkább a társas kapcsolatok, a szociális 
háló. Ennek alapján alkotta meg a DISC modellt. A DISC tulaj-
donképpen 4 szó, mindegyik egy személyiségtípus. Aki feladat-
orientált és kifele forduló, ő a domináns, ő az irányító karakter, 
egy piros szín. Aki kifele forduló és nagyon fontos neki az, hogy 
emberek vegyék körül, társasági ember legyen, ő a befolyásoló. 
A befelé forduló a stabil szociális hátterű,  a kitartó. A befelé 
forduló és feladatorientált a szabálytisztelő, elemző. Így az an-
gol szavakból a Dominant, Influential, Steady és Complient sza-
vakból áll össze a DISC modell.  

Mi jellemző ezekre az emberekre? A piros a domináns, célra-
törő, nagyon szeret kockáztatni. Fontos neki, hogy az ered-
mény, amit létrehoz, jó legyen. Szeret versenyezni, képes dön-
téseket hozni, tesz is ezért, kezdeményező, bátor, határozott. A 
sárga színű nagyon nyílt,  mosolygós, közvetlen, általában tele 
van önbizalommal, nagyon tud lelkesíteni másokat, és maga is  
lelkes karakter, mindig emberek veszik körül, igazi csapatjáté-
kos. A zöldek is igazi csapatjátékosok, de nem annyira nyíltak 
és közvetlenek, mint a sárgák. Ők azok, akik általában nagyon 
jó hallgatók, nagyon kedvesek, nagyon türelmesek, egy jó ügy-
félkapcsolatos például egy igazi zöld tud lenni, akik barátságo-
sak, de azért kellőképpen visszafogottak, nem lépnek át bizo-
nyos határokat. Ők inkább kerülik a kockázatot, ha nem muszáj, 
nem mennek bele semmiféle rizikós dologba. A kékek elemző 
karakterek, szeretik részletekbe menően analitikusan feltárni, 
hogy mi áll egy-egy dolog mögött. Lelkiismeretesek, szabálykö-
vetők, nagyon diplomatikusak és mindig pontosak.  
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Az első csapat első kérdése: ki tudna többet vállalni?  Vannak 
olyanok, akik több munkát is el tudnának végezni, vagy nem 
azonos a teherelosztás – ez a kérdés oka. A megoldás szerin-
tük kétféle lehet: direkt kommunikáció, és az, hogy a feladatokat 
pontosan és jól le kell határolni, meg kell mindenkivel beszélni, 
hogy mi a feladata, és ha azt elvégzi, akkor már nem merül fel 
a kérdés.  

Második kérdés: hogyan tudjuk elérni azt, hogy a vezető több 
bizalmat adjon a munkatársaknak? Miért született ez a kérdés? 
Valószínűleg azért, mert az önálló döntés lehetősége eléggé 
korlátozott, viszont az önálló munkavégzés elvárás, amihez 
sokszor szükség lenne azonnali döntésekre. A munka akado-
zik, ha erre kevés a lehetőség. Mi lehet erre a megoldás? Ha-
sonló, mint az előző: a feladatköröket pontosan és jól el kell ha-
tárolni és mindig megbeszélést folytatni, egyeztetni a vezetővel 
vagy vezetőkkel, a munkatársakkal, és ettől kezdve lehet önálló 
a munkavégzés, a megbízott személy önálló döntéseket tud 
hozni. 
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Harmadik kérdés: hogyan kell dolgoznunk azért, hogy elismer-
jék a munkánkat? Szükségesek a pozitív visszajelzések szóban 
vagy írásban, és nem elvetendő az anyagi megbecsülés sem – 
jutalomosztás például.  

 

A „pozitív pletyka” lehet egyik út a munkánk elismertetéséhez. 
Belülről kell indukálni ezt a fajta változást, akkor meglesz az 
eredménye.  Nem feltétlenül anyagi juttatás, de az erkölcsi elis-
merés, hogy jót csináltunk valamit, az meglesz.  

Negyedik kérdés: hogyan tudunk hatékonyan kommunikálni fél-
reértések nélkül? A kérdésfeltevés oka: félreértések vannak 
vagy nem egyértelmű közlések, elvesző információk. Megoldás: 
kommunikációs csatornák átalakítása, ez folyamatban is van, 
egyértelmű feladatmegjelölés és előre gondolkodás, tervezés.  

Nehéz ilyen sok embert koordinálni, a csapatokat folyamatosan  
informálni. Szét kell osztani a feladatokat, különösen az online 
világban.  A virtuális kávézás reggel például nagyon jó ötlet.  A 
hatékony kommunikáció nagyon nehéz, gondoljunk a DISC-
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rendszerre: amit én mondok, ugyanazt érti a másik is alatta?  
Érdemes feljegyzéseket készíteni, hogy egyértelmű legyen.  

A második csapat első kérdése: hogyan működne jól a kommu-
nikáció? Személytelen az online kommunikáció, és sokszor nin-
csen visszajelzés. Megoldásként három opciót adtak meg: az 
első az, hogy a megbeszélteket legépelni és kivetíteni.  Egyen-
ként visszakérdezni mindig, hogy érthető volt-e minden, van-e 
valakinek hozzáfűznivalója.  

 Viszont nagyobb létszámú megbeszélésnél ez sok időt venne 
igénybe. Lehetne egy közös csoportban megbeszélni a problé-
mákat, nem pedig tematikusan lebontva. 

 Egy nagy csapatban  lesznek olyan témák és információk, ami 
nem mindenki számára érdekes és hasznos. Hogyan lehet 
megoldani, hogy az információ ne vesszen el a levéláradatban 
vagy a Messenger folyamban?  

Lehet például egy Facebook csoport, és a csoporton belül kü-
lönböző témák.  Így vissza lehet keresni a választ arra, ami egy-
egy embert érint.   

 

Második kérdés: hogyan tudnánk jobban rendszerezni a felada-
tokat? Megoldás: közös nyitott csoport, ahol mindenki látja, 
hogy kinek mi és mennyi a dolga.  
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 A harmadik kérdés: egyértelművé és hatásossá tenni az írásos 
kommunikációt. Megoldás: bővebben ki kell fejteni a közlendő-
ket, és aki nem érti, kérdezzen vissza.  

 

A célcsoportotokat fontos figyelembe venni a kommunikáció 
kapcsán; egyszerűen, egyértelműen kell kommunikálni.  

Képekkel is lehet illusztrálni az írást, legyen az írás figyelemfel-
keltő.  A lényeg legyen kiemelve. A feladatkiosztás elhangozhat 
akár videóban is. Videóban vagy élőszóban bővebben lehet be-
szélni a dolgokról, lehet, hogy nagyobb hatásfokkal működne.  

Felül kellene vizsgálni, hogy szükség van-e az összes kommu-
nikációs csatornára.  Ebben az időszakban, a pandémia alatt ez 
maradt egyedül – a virtuális térben való kommunikáció.  Ren-
geteg formája van, rengeteg csoport: Messenger, Facebook 
csoport, Facebook oldal de ez elaprózódhat. Transzparenssé 
kell tenni, hogy lássuk, mi mivel kapcsolódik össze.  

A negyedik kérdés: időben és egyértelműen kiosztani a felada-
tokat. Megoldás: tervszerűség.  Ne egy ember találja ki a leosz-
tást, hanem többen beszéljék meg a legegyszerűbb megoldást. 
Határidőket is kell rendelni, ez nagyon fontos.  

Előfordulhat, hogy nem lehet előbb kiosztani egy feladatot, mert 
gyorsan adódik. Ilyenkor jelezni kell, hogy ez most „SOS”, és 
egy adott időpontra meg kell oldani.  
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Ilyenkor jól jön a  személyiségtipológiai ismeret, ha tudjuk, hogy 
egy adott sürgős feladatot ki lehet osztani három embernek, aki 
meg tudja csinálni, akkor érdemes annak adni, aki a stresszre 
jól reagál és nem érzi úgy, hogy most túlterhelt lett ezzel. Ki kell 
találni, hogy az illetőt hogyan tudom motiválni, hogy ezt szíve-
sen megcsinálja.  
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Makkai Tünde:  
Határtalan kommunikáció fejlesztés 

 
Makkai Tünde interaktív online kommunikációs fejlesztést tar-
tott 2020. 06. 24-25-én a Csanád Család CSAKPont-Háló fel-
kérésére a Zoom alkalmazáson keresztül. A fejlesztésen 10 fő 
vett részt, amelyen gyakorlatokon, kérdéseken keresztül reflek-
tálhattak a résztvevők saját kommunikációs képességükre. 

Szó esett az asszertív kommunikációs forma jelentőségéről is, 
az egyéb kommunikációs típusok jellemzése, mint az agresszív 
és a passzív kommunikáció mellett. A hétköznapi példák ráirá-
nyították a résztvevők figyelmét arra, hogy a munkatársakkal, 
vagy a családtagokkal történő beszélgetés során hogyan lehet-
nek hatékonyak. A passzív és az agresszív kommunikációs for-
mák mögött megbújó érzéseket, motivációkat is feltérképezték 
a fejlesztés során, mint az önbizalomhiány, tehetetlenség ér-
zése, vagy a fáradtság. 
Az asszertív kommunikációs kapcsolat tulajdonságait együtt 
gyűjtötték össze Tünde segítő kérdései mentén. Megértő, köz-
vetlen, segítőkész, támogató, elfogadó, egyenrangú kapcsolati 
viszonyt határoztak meg. Tünde szerint: “A legfontosabb ahhoz, 
hogy asszertív legyek, hogy nagyon jól kell éreznem magam a 
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saját bőrömben, és el kell fogadnom a környezetemet úgy, 
ahogy van.” - amely a résztvevők egybehangzó véleménye sze-
rint, nehéz feladat. 

Külön kitértek a konfliktushelyzetekre is, hogyan lehet asszertív 
módon, egymást tisztelve, segítve megoldani a nézeteltérése-
ket. Főként arra hívta fel a figyelmet, hogy egy konfliktushely-
zetben a saját érzéseinket fejezzük ki a másik fél felé. A gyer-
meknevelés és a kommunikáció nehézségeiről is őszintén be-
szélgettek egymással. A váratlan konfliktushelyzetek kezelését 
is asszertív módon javasolta megoldani. “Azt mondom, hogy el-
halasztom egy másik időpontra, amikor nyugodtan, bizonyos 
feltételek mellett meg tudom beszélni.” – javasolja, ahelyett, 
hogy felvegyünk egy agresszív szerepet az esetleges minket 
támadó féllel szemben. Célszerű alkalmazni a gyermekkel 
szembeni konfliktusok kezelésére az úgynevezett 5 perc fürdő-
szoba módszert. “Azt jelenti, hogy öt percre kilépek a konfliktus-
helyzetből, megadom magamnak azt az időt, hogy helyrejöjjek, 
és újratárgyalom akkor, amikor nem annyira feszült a hangulat.” 
- mondta Tünde.  

Mindemellett hangsúlyozta, hogy fontos elmondani azt, amit ér-
zünk és azt, amit gondolunk addig, amíg nem súlyosbodik a 
helyzet. Saját érzéseink az egyedüliek, amikért felelősek va-
gyunk. A másik felett nincs kontrollunk, de felettünk van, foglalta 
össze az asszertív kommunikáció lényegét. 

A résztvevőknek lehetőségük volt arra, hogy konkrét konfliktus-
helyzeteket elevenítsenek fel, amelyekre talán nem a legmeg-
felelőbb módon reagáltak.  

Tündével együtt sikerült ezekre a helyzetekre egy asszertív 
megoldást kidolgozniuk.  
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Javasolta azt is, hogy a sértő, bántó, minket nem érintő meg-
jegyzéseket távolítsuk el magunktól, ha a lelkiismeretünk tiszta. 
Merjük kimondani, hogy ez már nem rólam szól, a lelkiismere-
tem tiszta, ezt már nem fogadom el. 

Az idegenekkel történő beszélgetés nehézségeit szedték össze 
a fejlesztés utolsó szakaszában. Együtt gyűjtötték össze az 
ilyen helyzetek jellemzőit, amely gyakran eredményezi a nega-
tív érzések eluralkodását, blokkolást, kilépést a helyzetből.  

Említette az úgynevezett gyógyító, bátorító gondolatok tudato-
sítását magunkban, ilyen és ehhez hasonló problémás helyze-
tekben. Ilyen például az, hogy magabiztos vagyok, elég jó va-
gyok, felkészültem. Ezek a pozitív érzések segítenek a nyuga-
lom elérése érdekében, amelyekkel már sokkal könnyebb asz-
szertíven kommunikálni. 

Zárásként Tünde megkérdezte a résztvevőket, mit vinnének 
magukkal. A válaszok között az öt perc fürdőszoba módszer, a 
konfliktus halasztása, és a pozitív gondolatok vezettek. 
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Viniczai Andrea:  
Munka és magánélet összehangolása 

2021.01.18-19. 

„Mindenkinek két élete van. A második akkor kezdődik, amikor 
rájövünk, hogy csak egy van.” 

 
Ez olvasható mint mottó Andi Facebook oldalán. Valamint az is 
kiolvasható, hogy ő tréner, tanácsadó, coach, fordító, újságíró, 
édesanya, feleség; aki valaha bohóc akart lenni, valaki, aki se-
gít az embereken. Van egy jó hírem Andi, mindkét álmod sike-
rült! A kétnapos képzésünk alatt ugyanis olyan voltál, szá-
munkra, mint egy „segítő bohóc”. A képzésre reggel 9:00-kor 
álmosan és félénken „becsekkolt” nyolc résztvevő, hétfőn reg-
gel még nem tudta mi vár rá, de „Andi-bohóc” hamar kezébe 
vette az irányítást. A részint bátortalan, részint határozott hang-
vételű rövid bemutatkozásainkat követően, trénerünk vázolta a 
2 nap témáit, azt az útirányt, amit-habár nem vésett kőbe senki, 
jó lenne követni. Nyolcan nyolcfélék voltunk, valami különös, 
csudacsapat…de erről majd később. Andinak már a nyitáskor 
fontos volt hallani tőlünk egyenként: kik vagyunk, mit cipelünk 
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magunkkal, milyen kérdésekre várunk választ, és ami a munka-
helykeresést illeti, honnan hova szeretnénk eljutni. 

Már az elején sikerült valami közvetlen hangot megütni, ami ab-
szolút meghatározta a későbbi őszinte és segítő kommunikációt 
az összes résztvevő között. A délelőtt legelső „feladata” rögtön 
egy-egy négyes csoportban került feldolgozásra. Arra kellett fó-
kuszáljunk, hogy vajon mi az, ami közös bennünk s mi az, amit 
egészen biztosan csak pl. Vivi tudott vagy én. Egészen meg-
döbbentő közös pontok és vicces egyéni büszkeségek derültek 
ki. A következő lépés ismét a csoport egészében folyt, amikor 
Andi az un. önismereti fát levetítve arra kért minket, válasszuk 
ki magunknak azt a fán látható figurát, akinek leginkább mások 
látnak minket, valamint egy másikat, akinek a jelenléte legin-
kább célként elérendő a számunkra. Hihetetlen, hogy egy, egy-
vonallal megrajzolt figura elhelyezkedése egy lombkoronás fán, 
mennyit beszél önmagamról, hova helyezem magam, hogy ér-
zem magam, honnan-hova, egyáltalán mit teszek meg végre 
ahhoz, hogy „feljebb jussak”. 

Ezek a súlyos kérdések, amelyek elől szeretünk elbújni, de Andi 
most nem engedte. S ez volt a lényeg. Észre sem vettük, de az 
olyan fontos pszichikai lépcsőkön járatott minket lassacskán 
trénerünk, mint az ÖNISMERET. Ez kétségtelenül az egyik leg-
fontosabb elsajátítandó, nemcsak nekünk munkakeresőknek, 
de bárki számára, aki boldogulni akar önmagával s a környeze-
tével is. Ezután a testi-lelki jólét, azaz a kimondhatatlan nevű 
mentálhigiénia témáját jártuk körbe, s amiben hamar meg-
egyeztünk, egyik nincs a másik nélkül. 

Már háromnegyed egy felé járt, mikor az un. SMART-célok 
(okos célok) kerültek terítékre. Nem kérdés, célok nélkül lehet, 
de nem érdemes élni. Ezen gondolat mentén, egyenként kellett 
beszéljünk arról, hogy amely célt kitűzünk, az igenis: konkrét, 
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mérhető, elérhető, releváns és időhöz kötött kell, hogy legyen. 
Rengeteget adott ez a szűk két nap, de az egyik pl. az volt, hogy 
Andi ráirányította a figyelmünket arra, hogy legyünk tudatosab-
bak, nem csak mint álláskeresők, hanem mint személyiségek 
is. Igenis legyenek céljaink, amelyek egy papírra vetve perspek-
tívát, mankót tudnak nyújtani. 

Fantasztikus, vegyes társaság voltunk: kor szerint, iskolázott-
ság, érdeklődés, munkatapasztalatok stb. szerint is. Egyetlen 
férfiú volt közöttünk, a nagy renitens-mackó. A renitens jelzőt ő 
aggatta magára, de mi valahogy másképp is láttuk őt és bizony 
mindenkit. Kemény emberi sorsok rajzolódtak ki a két nap alatt, 
amelyen hol pityeregtünk, hol nevettünk, de végül mindig azt 
érezhettük, hogy Andi mint egy tyúkanyó, a jó irányba terel min-
ket. A hasznos SMART célok meghatározása után ismét egy 
önismeretet feszegető-fejlesztő feladványra hívott minket Andi: 

„Melyek a jó tulajdonságaim, készségeim, amelyek segítenek a 
célom elérésében? ” Ez a pofon egyszerű kérdés, biza feladta 
a leckét, mert kiderült sokan nem vagyunk teljesen tudatában 
annak, milyen kincseink vannak mondta Andi. És megint igaza 
volt. Hogyan is várom el egy munkaadótól pl. egy állásinterjún, 
hogy úgy lásson engem amilyen valójában vagyok, ha én ma-
gam nem vagyok vele tisztában? 

Ezek után a stresszről és annak kezeléséről beszélgettünk, 
azokról a benső és sokszor hétköznapi energiaadó tényezőkről, 
amelyek hozzásegítenek a lelki ellenállóképesség kialakulásá-
hoz, megerősítéséhez. Legyen az egy kutyasétáltatás, egy jó 
könyv, baráti beszélgetés, ami oldja a napi mókuskerék, a kilá-
tástalannak tűnő munkakeresés okozta stresszt; bármi jó lehet, 
ami nekem jól esik. 

Kedden korábban kezdtük a közös munkát. Igen a munkát, 
ugyanis önmagunk fejlesztése, megismerése egy nemes 
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munka, ami idővel kifizetődik. Az első fő témakörök a konfliktus-
kezelés, valamint a konfliktuskezelési stratégiák voltak. A Tho-
mas-Kilmann teszt egyéni kitöltésével, elég jól körvonalazható 
volt, ki-ki melyik csoportba tartozik: alkalmazkodó, probléma-
megoldó, elkerülő, problémakereső vagy éppen versengő sze-
mélyiségként viselkedik a konfliktusok során. Azt láttuk, hogy 
nyilván nincsenek tisztán, konzekvensen használt stratégiáink, 
hiszen az a tény, hogy kivel kerülünk a ringbe, az nagymérték-
ben meghatározza a problémamegoldási módszerünket. 

Az, hogy egy ilyen élethelyzetben, ki milyen magatartást tanú-
sít, szintén nem vegytiszta bennünk, de az egyértelmű, hogy az 
un. Asszertív magatartásformát képviselő emberek azok, akik 
leginkább önazonosak és egyenesek a maguk és mások szem-
ében is. Ez valószínű a legcélravezetőbb attitűd a bajos helyze-
tekben. Az elmélet és a valóság itt is erősen összeért, ez szin-
tén erőssége volt egyébként mindvégig Andi kétnapos képzés-
ének. Emellett szóljon az is, hogy hamar észrevette azt is, hogy 
kis csapata hogyan tudja magából kihozni a legjobbat, és a gya-
korlati részre helyezte a hangsúlyt pl. a táblázatok ecsetelge-
tése helyett. 

Már a céljaink meghatározása megtörtént, de hozzá kellett te-
gyünk még valamit: mire keresek jelen helyzetemben megol-
dást? Erre a kérdésére ismét négyes körben kerestük a választ, 
immáron reflektálva egymásra, egymást megerősítve, őszintén 
biztatva, ellátva jótanácsokkal. Bevallom, nagyon jó volt látni a 
csoporttársak mosolyát, ahogy melengettük a szívet a biztatá-
sunkkal, a sok-sok megélt kudarc után. A szűk kétnapos együtt-
létet egyszámomra is igen időszerű és szintén hasznos, az idő-
gazdálkodást körüljáró etappal zártuk. Mert mi is az idő értéke? 
Tettük fel a kérdést. A korábban sokat emlegetett tudatosság és 
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önismeret az idő ésszerű beosztásához tud vezetni, ami renge-
teg pozitív eredményt tud hozni a magánéletünkben és a mun-
kavégzésünk során egyaránt. 

Nehéz leírni, hogy a képzés lezárása hogyan is történt. Egy-
részt valahogy mindenki, s igy Andi részéről is történt egy ösz-
szegzés, mind a közös tevékenységet mind az emberi részét 
illetően, ami annyira nem is volt nagyon elválasztható egymás-
tól. Pont ez volt ebben a két napban a szép és iszonyú hasznos. 
Egyszemélyben kaptunk tőle pszichológiai, magánéleti és mun-
kakereséssel összefüggő életvezetést. Olyan esszenciális útra-
valókat adott Andi, amelyekre nem nehéz emlékezni. Bohóc 
vagy Andi, aki megnevettet és megsirattat. Ez a nagy amplitú-
dóval bejárt két nap, véleményem szerint, valóban sokat adott 
minden résztvevőnek, köszönjük Andi, köszönjük CSAK-Pont. 
És akkor most kérlek, olvasd el újra az írás elején Andi jelmon-
datát. 

Cs. V. Edina 
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Előadások, klubok és egyéb rendezvények 
bemutatása 

Berki Imre előadása:  
Hódmezővásárhelyi Foglalkoztatási Osztály  

2020.07.28. 

  
“Berki Imre vagyok, a Hódmezővásárhelyi Foglalkoztatási Osz-
tály közvetítő ügyintézője.  

Aki a körzetünkben munkanélküli, legalábbis februárig ez így 
volt, mindenkinek kötelező részt venni egy tájékoztatón, ahol el-
mondjuk a jogokat, kötelezettségeket és egy-két hasznos infor-
mációt, ami segít az elhelyezkedésben, hogy minél hamarabb 
és minél tartósabb munkát tudjon valaki találni.  

A vírushelyzetre való tekintettel ezt a tájékoztatót írásos formá-
ban kapják meg az ügyfeleink, de sajnos az a tapasztalatunk, 
hogy nem nagyon szokták elolvasni. Hogy őszinte legyek, ha 
én is kapnék egy több oldalas, sűrű, apró betűkkel teleírt szö-
veget, lehet, én is megrettennék az elolvasásától. Ezért szoktuk 
ezt, amikor lehet, szóban elmondani. 
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Egy-két dolog, hogy is van ez a munkanélküliség, és ki is a mun-
kanélküli. Szoktak félreértések lenni erről, hogy az a munkanél-
küli, aki nem dolgozik. Ez így önmagában nem igaz, mert azt a 
példát szoktam hozni, ha nyernék a lottón, és kiutaznék Hawaii-
ra, akkor munkanélküli vagyok-e? Nem! Csak nem dolgoznék. 
Ki is ma Magyarországon munkanélküli? Több kérdést teszünk 
fel, amelyek így hangzanak: Nem dolgozik, a napi bejelentést, 
az egyszerűsített munkaviszonyt kivéve munkaviszonya nin-
csen, gazdasági társaságban nem tevékenykedik, tehát Bt. 
Vagy Kft.-nek nem tagja. Nappali tagozaton nem tanul, mert es-
tin az más kategória.  Keresi a munkát és ennek érdekében 
együttműködik a Foglalkoztatási Osztállyal. Persze még van 
ilyen, hogy valaki nem vállalkozó. Ha szünetelteti a vállalkozá-
sát, akkor ugyanúgy lehet álláskereső, és kaphat is álláskere-
sési ellátást.  

Ha valakinek őstermelői igazolványa van, a jogszabály azt 
mondja, hogy ha a bevétele a 600.000 Ft-ot nem éri el az évre, 
akkor szintén lehet álláskereső. Ezt úgy kell érteni, ha valaki 
idejön, hogy őstermelő, erre az évre nem volt semmi bevétele, 
nem haszna, nagyon fontos, bevétele, értik mi a kettő közt a 
különbség, ha nincs bevétele, akkor lehet álláskereső. Ha van 
egy kis földem, abba ültetek kukoricát, majd valamikor ősszel 
realizálódik a bevétel, attól én még most nyugodtan lehetek ál-
láskereső.  

Tehát, ezek a kritériumok, de ha csak egy szóval szeretném 
mondani, akkor az a regisztrált álláskereső, aki tudja, hogy mi-
kor kell legközelebb bejönni a Foglalkoztatási Osztályra. Tehát, 
mindenkinek van időpontja a következő megjelenésre. A tör-
vény azt írja elő, legalább három havonta egyszer személyesen 
meg kell jelenni a Foglalkoztatási Osztályon. 
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Ha már itt járunk, a járványhelyzettel nagyon előtérbe került az 
internetes ügyintézés, és ez nagyon sok helyen az ügyfélkapu-
kon keresztül nagyon hasznos is tud lenni. Egy kivétel van. Az 
álláskeresési nyilvántartásba vétel, ehhez személyes megjele-
nés kell a Foglalkoztatási Osztályon.  

Ezelőtt, mivel rendkívüli helyzet volt, e-mailben el tudtuk intézni. 
Ahogy szoktam mondani, házasságkötést sem lehet ügyfélka-
pun keresztül elintézni, ahhoz személyesen kell megjelenni. Ál-
láskeresési ellátást is csak így lehet kapni, hogy az ember sze-
mélyesen kéri ezt. Még egy fontos dolog van, csak a területileg 
illetékes osztályon lehet ezt igénybe venni.  

Ez az egész arra vezethető vissza, hogy a Foglalkoztatási Osz-
tálynak meg kell kísérelni elhelyezni az illetőt. Tehát, mikor va-
laki idejön hozzánk nyilvántartásba vetetni magát, megpróbá-
lunk neki megfelelő munkát felajánlani. Persze, ha van megfe-
lelő munka. Ezt még le is igazoljuk, hogy igen, nem tudtunk 
megfelelő munkát felajánlani. Ezután térünk rá, hogy tudunk-e 
adni álláskeresési ellátást valakinek. Ha igen, akkor pedig 
mennyit. Ezért nem lehet ezt egy távoli városból interneten el-
intézni, illetve ezért kell a személyes megjelenés, hogy ezt a 
munkaközvetítést legalább megpróbáljuk, hátha lenne megfe-
lelő munka. 
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Említettem, hogy együtt kell működni a Foglalkoztatási Osztály-
lyal. Mit is jelent ez az együttműködés. Ez a megjelenés, tehát 
amikor mondjuk, akkor be kell jönni.  

Másik ilyen kötelezettség, fontos megjegyezni, hogy a megfe-
lelő munkahelyet azt el kell vállalni. Mi is az a megfelelő mun-
kahely? Ennek négy kritériuma van: 

Egyik az, hogy bejárás szempontjából feleljen meg a munka, 
tehát a lakcím és munkahely közt az oda-vissza út a 3 órát nem 
haladja meg, kivétel a 10 éven aluli gyermeket nevelő hölgyek, 
megváltozott munkaképességűek és az az egyedülálló férfi, aki 
10 éven aluli gyermeket nevel, náluk 2 óra az oda-vissza út. 
Környékünkön járáshoz tartozik Mindszent, Mártély, Székkutas, 
tehát egyértelműen megfelelő a vásárhelyi munkahely, sőt, a 
környékbeli városok is, Szeged, Makó. Durva példa, a kecske-
méti Mercedes gyár is megfelelne, ha nálunk keresnének mun-
kaerőt, de ez még nem fordult elő. A szomszédos városokból 
viszont igen. Ebből szokott probléma lenni, mert ezt nem min-
denki fogadja el szívesen.  

Másik feltétel az, hogy egészségi állapotnak feleljen meg a 
munka. Tehát, ha valakinek van valamilyen egészségügyi prob-
lémája akkor azt jelezze felénk. Ha tényleg úgy ítéljük meg, ak-
kor elküldjük üzemorvoshoz, megvizsgálja, hogy egyáltalán al-
kalmazható-e, milyen korlátok vannak az ő foglalkoztatásában. 
Ha a doktornő azt mondja, hogy alkalmazható, akkor mehet dol-
gozni, ha nem, akkor nem mehet. Az orvosoknak ez a joguk 
meg van, hogy engedjék dolgozni, vagy ne engedjék dolgozni a 
munkavállalókat. Elég szigorúak szoktak lenni.  

A másik feltétel az, hogy kereset szempontjából is megfelelő le-
gyen a felajánlott állás. Ennek túl sok jelentősége nincs, mert a 
jogszabály azt mondja, hogy a felajánlott bér eléri az éppen ak-
kor fizetett munkanélküli ellátás összegét, akkor megfelelőnek 
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minősül a munkabér. A maximálisan kapható ellátás maga a mi-
nimálbér, 161.000 Ft, ezt meg mindenhol 8 órában foglalkozta-
tott embernek legalább meg kell kapni. Tehát, nem az számít, 
hogy eddig mennyit kerestem, meg hogy mennyit szeretnék ke-
resni, hanem, hogy most éppen mennyi munkanélküli ellátást 
kapok, és ez hogy viszonyul a felajánlott munkabérhez. Egy va-
lami nincs benne a jogszabályban, hogy a szakképzettségnek 
feleljen meg a munka. 

Abból szokott probléma lenni, hogy egy szakmunkás embernek 
nincs megfelelő munka, de van betanított munka, és akkor ő azt 
mondja, hogy de hát ő szakmunkás, ezt nem vállalná el. A jog-
szabály erre nem ad lehetőséget. El kell vállalni azt a munkát 
is, ami a végzettségének nem megfelelő… 

Általában elmondható, hogy a klasszikus szakmákra igen is 
nagy szükség van, ha valaki mégis munkanélküli lesz, elég ha-
mar kiközvetítjük. Persze előfordul, de ezekkel a szakmákkal 
elég könnyen el lehet helyezkedni. Ha már itt tartunk ezeknél a 
szakmáknál, valaki kicsit is figyel, elmondhatjuk, hogy a fiúknak 
mennyivel könnyebb. Sajnos, ez már mondhatjuk, és egy évti-
zedes probléma, hogy a munkaerőpiac eléggé asszimetrikus. A 
nők helyzete azért sokkal nehezebb a férfiakéhoz képest. Ha 
idejönne elém egy 8 általános végzettségű hölgy, és azt mon-
daná, én mondjam meg, mit tanuljon, amit elvégez és utána biz-
tosan lesz állása. Azért nehéz helyzetben lennék, nem úgy, 
mintha egy férfi mondja ezt. Ez a lakatos, hegesztő, villanysze-
relő stb., ehhez elég a 8 osztályos végzettség, aztán ezeket el-
végzi, mindenki maga látja mennyi lehetőség van. 

Visszatérve a munkanélküli ellátáshoz, eddig a regisztrált állás-
keresésről beszéltünk, tehát ehhez még nem jár ellátás. Csak, 
hogy lássák, a nyilvántartott álláskeresők fele nem kap semmit, 
tehát egyszerűen csak nyilvántartott, mint álláskereső. Másik 
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fele az, aki kap bármilyen féle munkanélküli ellátást. Hogy miért 
regisztrálják magukat mégis az emberek, ha nem kapnak sem-
mit? Azért, mert bíznak benne, hogy hátha a segítségünkkel el 
tudnak helyezkedni. Ez egyáltalán nem zárja ki azt, hogy őneki 
nem kell állást keresni. Sőt, törvényi kötelezettsége, hogy őneki 
is kell, benne van a jogszabályban, ő maga is aktívan keresse 
az állást. Ez a dolog arról szól, hogy ő keresi a munkát és mi 
segítünk az elhelyezkedésben. Most Önök benne vannak eb-
ben a programban, pont ezt csinálják. Tesznek valamit azért, 
hogy el tudjanak helyezkedni.  

Az ember mindig kerülhet nehéz helyzetbe. Aki már kicsit idő-
sebb, tudja nagyon jól, hogy akár a gazdaság, akár a magán-
életről van szó, sosincs az, hogy meredeken felfele, meg, sze-
rencsés esetben, sosincs az, hogy meredeken lenn. Hanem 
egyszer fenn, egyszer lenn. Készülni kell arra, amikor fenn va-
gyunk, hogy maradjunk mindig fenn, de nem mindig lesz ez min-
dig így. Ez nagyon sokszor rajtunk kívül álló okokból történik, 
csak merítsünk erőt a mostani életünkből, hogy majd akkor fel 
tudjunk állni.  

Ugyan ez vonatkozik arra is, amikor a béka feneke alatt va-
gyunk. Merítsünk erőt abból, amikor fenn voltunk. Ugye, hogy 
volt olyan is. Rázzuk meg magunkat, szedjük össze a maradék 
erőnket és akkor majd fel tudunk állni. Fiataloknak szoktam 
mondani, akik kőműves, burkoló, akik még nem láttak gazda-
sági válságot sokat, tudjuk, itt a kapitalista rendszerben ez álta-
lában tízévente be szokott köszönteni, hogy amikor nagyon jól 
megy a szekér, akkor vesz fel hitelt, hogy ez nem fog mindig 
menni. Tehát, nem kell túlvállalni magunkat. Ugyanígy a kala-
pács nyelét sem kell eldobni, amikor éppen rosszul megy. Majd 
látjuk a múltból, ugye ezért jó a történelemtudás is, hogy lássuk 
azt, hogy egyszer majd csak kikecmergünk a gödörből. 
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Visszatérve az álláskeresési ellátásra, ki is részesül álláskere-
sési ellátásban? Azt nézzük meg, hogy az elmúlt három évben 
kinek mennyi munkaviszonya volt.  

Nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy munkaviszonyról szól a 
dolog. Tehát, ha valaki megbízási szerződéssel dolgozott, az 
polgárjogi jogviszony, nem munkaviszony. Az nem alapja a 
munkanélküli ellátás megállapításának. Tehát, munkaviszony-
nak kell lenni. Az elmúlt három évben legalább 365 nap munka-
viszony, durván egy év, akkor már jár az ellátás. Ennek az ösz-
szege, amennyit dolgoztam, osztva tízzel, tehát 360 nap után 
36 napig jár az álláskeresési ellátás, nem kilencven napig. Ezt 
szeretném hangsúlyozni, mert az utóbbi időben elterjedt, hogy 
a munkanélküli ellátás 90 napig tart. Maximum 90 napig. Dur-
ván 2,5 év az elmúlt három évben, akkor jár a 90 nap. Ennél 
több ideig nem kapható az álláskeresési ellátás. Az, hogy 
mennyit kaphat valaki ez alatt az időszak alatt, attól függ, hogy 
az elmúlt négy naptári negyedévben mennyi volt a bruttó átlag-
keresete. Az elmúlt durván egy évet végigdolgozta rendesen, 
akkor ennek vesszük a 60%-át, de maximum a minimálbér, te-
hát bruttó 280 környéke fölött már teljesen mindegy mennyi volt 
a fizetésem, ezt a bruttó 161.000 Ft-ot kapom álláskeresési el-
látásnak. Az így kapott összeg bruttó, levonásra kerül 10% 
nyugdíjjárulék és a 25% személyi jövedelemadó. Nem szá-
molva a kedvezményekkel, ezeket itt is lehet érvényesíteni. Az 
itt eltöltött idő beszámít a nyugdíjba, na nem a nők negyven 
évesébe, a nagy öregségi nyugdíjba. Ugyanúgy jogszerző idő-
nek minősül, mintha valaki dolgozna. Egészségbiztosítás is jár, 
ugyanúgy. Mintha valaki munkaviszonyban lenne. Ezt minden-
kinek fizetni kell! Akinek magyarországi lakcíme van, itt él Ma-
gyarországon, annak fizetnie kell ezt a 7700 valahány forintot, 
most éppen. Ha minden rendben van, ezt észre sem vesszük. 
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Ha kap valahonnan valaki pénzt, akkor ezt levonják. A paradox 
pont ott van, amikor nem kapok semmit, akkor kell fizetnem.  

A szabály az, ha lejárt a GYES, megszűnt a munkahelyem, stb., 
akkor onnantól kezdve még 45 napig jár. Onnantól kezdve fi-
zetni kell. Dehát miből? Van rá megoldás. El kell jönni, sorszá-
mot húzni, szociális ügyek, és mint szociális segélyt kell kérni 
ennek a kifizetését. Kérjük, hogy ezt vállalja át a kormányhiva-
tal. Ha szociálisan rászorult valaki, akkor ezt meg is kapja. Vagy 
a NAV-nak kell fizetni. Ha valaki elmegy dolgozni, akkor ez a 
fizetési kötelezettség megszűnik. Itt nincs lehetőség nem fi-
zetni. Aki nem fizeti, azon az adóhivatal behajtja. Kötelező do-
log. Ilyen még a gépjármű felelősségbiztosítása. Nem azt kér-
dezik, hogy voltam-e orvosnál, hanem, hogy Magyarországon 
lakom-e. Itt jegyezném meg, ha valaki kimegy külföldre, ne fe-
lejtsen el kijelentkezni. Az Európai Unió jogszabályai nem en-
gedik meg, hogy valaki egyszerre két helyen legyen nyilván-
tartva. Ha valaki kimegy, és itt nem szól, akkor az elmaradt díjat 
ugyanúgy kiszámlázzák. 

Ha már a külföldi foglalkoztatásnál tartok, még felhívnám a fi-
gyelmet arra, hogy ki ne menjen valaki úgy dolgozni, hogy pél-
dául ügyfélkapuja nincsen. Tudják, ez egy internetes platform, 
ahol nagyon sok ügyet el lehet intézni. Millió ügyet el lehet azon 
intézni, hogy nem kell itthon meghatalmazást adni. 

Tehát, az álláskeresési ellátásnál a minimálbér 60%-a jár. Ezt 
ugyanúgy veszik, mint a fizetést, tehát, ha valaki 10-én idejön 
hozzánk, akkor 10-től 30-ig a következő hónap 10-ig kapja meg 
attól függően, hogy banki utalás, vagy postán keresztül kapja. 
Mi van akkor, ha valaki kimeríti a keretét? Akkor vége az állás-
keresési ellátásnak, de nincs vége a regisztrált álláskereső vi-
szonynak. 



82 
 

Az emberek fele nem kap semmit sajnos. Ha valaki ezt már ki-
merítette, akkor kérheti az aktív korúak ellátását, ez a foglalkoz-
tatást helyettesítő támogatás. Egy klasszikus szociális segély. 
Megnézik mennyi az egy főre eső kereset, hányan laknak, kocsi 
stb., ezt kell leadni a Foglalkoztatási Osztályra. Egyelőre még 
mi intézzük ezt.  

Ki kérheti ezt? Az, akinek egy éven belül szűnt meg az álláske-
resési ellátása, vagy az elmúlt két évben legalább egy évig 
együttműködött a foglalkoztatási osztállyal. Itt is van értelme az 
együttműködésnek. Van azért egy másik vonzata is a dolognak. 
Itt már nagyon megnézzük, hogy kit milyen munkahelyre tudunk 
kiközvetíteni, nem mintha egyébként nem, csakhogy itt már azt 
is igazolnunk kell, hogy még közfoglalkoztatásra sem vették fel 
az ügyfelet. Azért közmunkára is még szinte mindig van felvétel. 
Majd mindjárt beszélek erről pár szót. 

A másik lehetőség az életkor. Nyugdíj előtt járó álláskeresési 
segély. Nem nyugdíj, nem előnyugdíj. Ez a nyugdíj előtt álló ál-
láskeresés egy speciális formája. Az kérheti, aki legalább 5 
éven belül van, hogy elmenjen öregségi nyugdíjba. Az elmúlt 
három évben merítette ki a munkanélküli ellátását úgy, hogy 
legalább 45 napig volt jogosult álláskeresési ellátásra. Legalább 
15 év szolgálati idővel rendelkezik. Ebből probléma szokott 
lenni, hogy valaki még nem tölti be a hatvanadik életévét, vagy 
nem három éven belül merítette ki az álláskeresési ellátást, ahol 
is 45 napra volt jogosult.  Ennek az összege a minimálbér 40%-
a, most bruttó 64.400 Ft. Mivel ez segély, adót nem vonnak le 
belőle, de jár egészségbiztosítás, vonnak le belőle nyugdíjjáru-
lékot, ami 10%, így jelen pillanatban 57-58 ezer forint, annak, 
aki az idén kéri ezt. Ennek az összege nem változik. Tehát, az 
idén kéri, egészen addig ezt kapja, amíg be nem tölti a nyugdíj-
korhatárt, ha addig nem helyezkedik el. Aki régebben kérte, a 
régi minimálbér 40%-át kapja.  
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Lehet-e emellett dolgozni? Szoktam mondani, ugyanúgy kezel-
jük, mint egy munkanélkülit. Ami a nyugdíjasnak jár, az neki 
nem jár, mert nem nyugdíj. Viszont amit csinálni kell egy mun-
kanélkülinek, azt csinálni kell, mert munkanélküli ellátásról van 
szó. Tehát, ha be kell jönni, akkor be kell jönni. Ha felkínálunk 
egy állást, akkor azt meg kell nézni, és ha az olyan, el kell fo-
gadni. Mi van olyankor, ha valaki elhelyezkedik? Nem szüntet-
jük meg ezt a nyugdíj előtti álláskeresési segélyt, csak felfüg-
gesztjük. Minden onnan folytatódik tovább, ahol abbamarad, 
hogyha visszajön ide hozzánk. 

A munkaviszony megszűnésének módja befolyásolja-e az ál-
láskeresési ellátás folyósítását?  

Teljesen mindegy, hogy én mondtam fel, kirúgtak, közös meg-
egyezés, nem érdekes, a munkanélküli ellátás idejét ez nem 
befolyásolja. Egyetlen korlátozó tényező van. Ha én mondok 
fel, vagy rendkívüli felmondással mond fel a dolgozó, magyarul 
kirúgnak, akkor három hónapra kizárjuk a közfoglalkoztatásból. 

Hogy lehet regisztrált álláskeresőként dolgozni? Egy módja van 
ennek, ha valaki napi bejelentéssel, vagy egyszerűsített, al-
kalmi foglalkoztatással dolgozik. Így lehet, akár kap pénzt, akár 
nem. 

Mik a szabályok az egyszerűsített foglalkoztatással? Egyhu-
zamban 5 napot lehet. Egy hónapban egy munkáltatónál 15 na-
pot, 1 évben egy munkáltatónál 90 napot. Nem véletlen hang-
súlyozom az egy munkáltatót. Tehát hétfőtől péntekig Pistinél 
dolgozom, és péntektől hétfőig Sanyinál. Ezt az év minden nap-
ján megcsinálhatom. Tehát 365 napot dolgozhatok, csak kellő 
számú munkáltató kell hozzá. 

Ha valaki határozott ideig megy el dolgozni, tehát -tól -ig, és ez 
nem több 120 napnál, akkor nem szüntetjük meg az ellátást, 
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csak felfüggesztjük. Akkor, amikor visszajön, minden ott folyta-
tódik, ahogy volt, ha két napja volt, két napot kap meg. 

Még egy valami van, amit jó ha tudnak, ha valaki álláskeresési 
ellátásban részesül, hogy van ez az úgynevezett elhelyezke-
dési támogatás.  

Ha kapom az álláskeresési járadékot és elhelyezkedem, a sza-
bály az, hogy határozatlan időre és napi négy órában, akkor a 
fennmaradó összeg 80%-át egyösszegben megkaphatja. Egy-
szerű példa, egy hete kaptam meg a munkanélküli ellátást, de 
rögtön találtam munkát, akkor a hátralévő 85 napra annak a 
80%-át megkaphatom egy összegben. Két eset van, a lakhe-
lyemen helyezkedem el, vagy nem a lakhelyemen helyezkedem 
el. Ha a lakhelyemen helyezkedem el, akkor ameddig az állás-
keresési ellátás járt volna, akkor attól számított 30 napon belül 
kell kérnem a fennmaradó összeg 80%-át. Adunk egy tábláza-
tot, azt ki kell tölteni a munkáltatóval, visszahozni, akkor ezt fo-
lyósítjuk.  

Másik eset, ha nem a lakhelyemen helyezkedem el, akkor ami-
kor ezt bejelenti hozzánk, és hozza a munkaszerződését, eb-
ben az egy esetben kérjük a munkaszerződést, bemutatja ne-
künk, akkor ott a legközelebbi számfejtésnél már ki is fizetjük 
neki ezt a fennmaradó összeget. Mi a hátránya ennek? Az, hogy 
ezzel kifizettünk mindent. Ha mégsem úgy sült el a dolog, tehát 
két hét múlva visszajönnek hozzám, akkor már nem kap tőlünk 
semmit, mert már kifizettünk mindent. Tehát, ezt azért át kell 
gondolni. Az ügyfeleinknek körülbelül 10%-a kéri ezt, a többi 
nem szokta. Ezt mindenki döntse el maga. Ha valaki úgy érzi, 
biztos a munkahelye, nyugodtan élhet ezzel a joggal. Ezt az 
ügyintézőkkel meg lehet beszélni alaposan, ha valakit érdekel 
ez a dolog. 
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Együttműködésről azért beszéljünk pár szót, mert ezzel azért 
szokott probléma lenni.  

A megfelelő munkát el kell vállalni, ezt mondjuk. Hogy ajánlunk 
fel egy munkát? Mondhatjuk szóban. Valakinek szólunk, menj 
már ki, pont egy asztalost keresnek, kimegy megnézi, nincs 
visszajelzés. Felhívjuk telefonon, ilyen is van. Valakit nagyon 
sürgősen keresnek. De általában ez közvetítő lappal szokott 
történni. Postán kap egy levelet, amin rajta van, hova kell 
menni, e-mail cím, telefonszám, cég címe. A közvetítőlap hátul-
ján rajta van, hogy felvették, nem vették. Ha nem vették fel, mi-
ért? Ezt ki kell tölteni a munkáltatóval. Van rajta egy dátum, 
hogy ezt a közvetítő lapot meddig kell visszahozni. Ha valaki 
nem reagál erre, akkor az együttműködés megszűnik. Ez azt 
jelenti, hogy töröljük a nyilvántartásból. Tehát 60 napig nem jö-
het vissza regisztrált álláskeresőnek. Ha kap álláskeresési ellá-
tást, akkor pedig 90 napig nem kérheti vissza az álláskeresési 
ellátást.  

Ugyanilyen probléma az is, ha valaki az előírt jelentkezési dá-
tumon nem jelenik meg. Szintén ugyanezeket a szankciókat al-
kalmazzuk. Tehát, túl sok kötelezettség nincs, de azt a keveset 
viszont be kell tartani.  

A másik ilyen együttműködési kötelezettség az, ha bármi válto-
zik, neve, lakcíme, illetve a státusz, az, hogy dolgozom, vagy 
munkanélküli vagyok, ezt az esemény bekövetkeztétől számí-
tott 15 napon belül be kell jelenteni. Ha ezt nem teszi meg, akkor 
megint csak élni fogunk a szankció lehetőségével, tehát azzal, 
hogy kizárjuk, mert a bejelentési kötelezettséget nem tette meg. 
Általában pont akkor kellene a gyereknek igazolás, vagy pont 
akkor vennének fel a munkahelyre, ha regisztrált munkanélküli 
vagyok. Erre is azért érdemes még odafigyelni.  

Mi az, amivel tudunk segíteni az elhelyezkedésben? 
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Legfőképpen ez, hogy mondjuk, hogy hol van állás. Oda ki kell 
menni, meg kell nézni. Ha már itt tartunk, az álláskeresésről 
egy-két jó tanács. 

Lehet csinálni ezt a direkt megkeresést is. Van egy cég, ahol 
szívesen dolgoznék, de nem tudom, hogy oda éppen keresnek-
e embert. Nem kell rajta gondolkodni. El kell küldeni az önélet-
rajzot. Minden cégnek van weboldala, e-mail címe, nyugodtan 
el lehet küldeni. De mit fognak szólni? Hát semmit. Ugyan azt, 
amit én a Tescós újsághoz, amit minden héten bedobnak a pos-
taládába. Átnézem, általában kidobom, de időnként megakad a 
szemem valamin, és megveszem. Tehát, legyen ott az önélet-
rajz. Normális cég elteszi az önéletrajzot, és amikor bajban van-
nak, akkor a dossziét leveszik. Ennek az a lényege, hogy ott 
legyen az önéletrajzom. Igen, ez is biztos lelkileg nagyon meg-
viseli az embert, hogy nem válaszolnak. Erre azt szoktam mon-
dani, hányan vitték vissza megköszönni a Tescoba az újságo-
kat. Mégis azt tudom mondani, hogy ha a századik helyre vesz-
nek fel, a százat 99 megelőz. Tehát, egy után nem 100 jön, ha-
nem 2, 3, 4, 5.  

A másik a személyes megkeresések. Azért ez elég lélekrom-
boló szokott lenni. Saját tapasztalatom, mikor 30 évvel ezelőtt 
végigkopogtattam több céget. Minden napra meg volt a kis lis-
tám, hány céget keresek fel, mint a porszívóügynök. Bemen-
tem, megkérdeztem, azért egy hét múlva úgy kellett a padlóról 
felmosni. Aki ezt próbálta, tudja miről beszélek.  

Az ember azért bele szokott esni egy gödörbe. Ezt szoktam 
mondani, mikor tényleg elküldöm a századik jelentkezést és 
még mindig nem válaszolnak. Akkor nem érdeklem a világot. A 
világot nem érdekli, mi történik velem, nekem kell felvennem 
vele a kapcsolatot. Benne van a nevében is, álláskeresés. Te-
hát nekem kell keresni! Igen, nekünk kell a dolgok után menni, 
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ezt el kell fogadni. Magunkat kell eladni. Igen, ez nehéz, a lel-
künket megviseli, de mégis, nem megy ez másképp. Kicsit 
olyan, mint a szerelem. Nincs mit tenni, oda kell menni a másik-
hoz. Valakinek ez irtó könnyen megy, nagyon szerencsés alka-
tok, a többi meg megkínlódik vele. Tehát, ha valaki bezárkózik, 
magára rántja az ajtót. Még egyszer mondom, nem a világra, 
magára. Minél jobban benne vagyunk a mocsárban, annál ne-
hezebb kimászni.  

 
Tehát, amit most csinálnak, hogy résztvesznek egy ilyen prog-
ramon, igen, ez már egy lépés. Hasznosítani kell az itt szerzett 
ismereteket és előbb-utóbb össze fog ez jönni. 

Még egy két dolog, amiben tudunk segíteni. Van ez a támoga-
tás, ha valaki felvesz egy munkanélkülit, ennyi meg ennyi üti a 
markát. Ez mindenkinél külön van. A GYES-es anyukáknak, öt-
ven év felettieknek, pályakezdőknek. Mindenféle támogatás 
van.  

A járványhelyzettel ezt most kicsit visszább vették. Ami biztos a 
mi járásunkban, hogy most a 25 év alattiaknak és a legalább fél 
éve álláskeresőknek adnak támogatást. Általában bért és járu-
lékot szoktunk fizetni, ez is többféle variációban van. Pl.: Hat 
hónapig fizetjük a bért, járulékot és utána még három hónapig 



88 
 

kell a munkáltatónak tovább foglalkoztatni. Ha bejön a munkál-
tató, akkor megmondjuk, hogy ha ezt az embert akarja felvenni 
ez a cég, akkor milyen lehetőségei vannak. Önök csak azt 
mondják, hogy én regisztrált álláskereső vagyok, és a többit 
már a munkáltatónak kell intézni. A bért vagy a járulékot, vagy 
mindkettőt kifizetjük a cégnek, nem előre, utólag. Mindenki azt 
írja alá a bérpapíron, amit tényleg megkapott.  

A másik ilyen lehetőség a képzés. Sajnos most a járványhelyzet 
miatt nem szervezünk képzéseket, azt tudom csak mondani. 
Nálunk az a speciális helyzet van, hogy nincs digitális oktatás.  

A munkanélkülinek intenzív tanfolyamon kell résztvenni, be kell 
járni naponta. Ezért fizetünk, tehát minimálbér, vagy annak x 
százalékát tudjuk fizetni. Mindent állunk, tankönyv, stb., de min-
dent fel is írunk. Tehát, fel van jegyezve, valakinek mennyibe 
került a képzése. Ha bármi probléma van, és ő felelős ezért, ezt 
visszaköveteljük tőle. Nincs semmi kötelem, csak el kell végezni 
a tanfolyamot és vizsgát kell tenni. Ha valaki megbukna a vizs-
gán, akkor ki kell fizetni a pótvizsgadíjat őneki, és utána vehet 
részt a pótvizsgán. Nem csak nálunk van képzés. Ezt nagyon 
szeretném hangsúlyozni, az iskolarendszerű képzésben, az esti 
képzések, azok is ott vannak, azokra is lehet menni.  

Augusztus környékén körbe kell kérdezni az iskolákat, milyen 
képzéseket indítanak, és az esti képzésekre nyugodtan lehet 
menni. Ingyen van, csak be kell járni. Egyéb programok is van-
nak. NYITOK, excel tábla, saját példa ez is. Ahogy itt ezt is vál-
lalták. Csak az ember figyeljen oda, hogy képezze magát.  

Milyen kifogások szoktak lenni? Én már kiöregedtem a tanulás-
ból, mondja egy huszonéves. Ne felejtsük el, a nyugdíjkorhatár 
most 65 év. Egy 40 éves embernél is, ott van minimum 25 év. 
Minimum. Addig még két szakmát, hármat is el lehet végezni, 
úgy, hogy dolgozott is benne nem keveset. Gondoljanak arra, 
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rengeteget fejlődött a világ, ezt követni kell. Ha nem tanulunk, 
akkor kimaradunk. A megmaradásunk feltétele a munkaerőpia-
con például az informatikai tudás.  

Ha valaki vállalkozni szeretne, azt is tudjuk támogatni. Maxi-
mum hat hónapig maximum a minimálbért tudjuk fizetni, a vál-
lalkozás beindításához. Nincs hozzá semmi kötöttség, egy egy-
szerű kérelmet kell írni. A Széchenyi programirodánál is lehet 
kérni, azt hiszem az egy 4,5M Ft-os támogatás. Bonyolultabb, 
nagyobb pénzről van szó, képzésen is részt kell venni. Üzleti 
tervet kell készíteni. Az Uniós programoknál egyszerre csak egy 
programban lehet résztvenni. Ott tudják megmondanni, éppen 
most mire milyen támogatás van.” Az előadás után a résztvevők 
a felmerült kérdéseikre is választ kaphattak. 
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Vállalkozói kerekasztal-beszélgetés 
2020.12.16. 

Résztvevők: Baksa József, Utasi Melinda, Dr. Janó Dániel, Fe-
kete Gábor Sándor, Jákri Beáta 

B. J.: Szeretettel köszöntök mindenkit, akik megjelentek itt, a 
vállalkozói kerekasztalon. Én úgy látom, hárman-négyen van-
nak olyan vállalkozók, akik sikeres vállalkozást vezetnek. Majd 
nyilván elmondják, hogy milyen területen, de azért meg is neve-
zem őket, hogy nehogy kimaradjon valaki. Dr. Janó Dániel, Fe-
kete Gábor Sándor, Jákri Beáta, akiről biztosan tudom, hogy si-
keres vállalkozása van, és tartott is nálunk előadást. Itt a körben 
vannak azért néhányan, akik esetleg gondolkodnak vállalkozás-
indításban, illetve vannak néhányan, akik csak érdeklődők.  

Mindenek előtt köszöntöm Utasi Melindát, akiben bízunk, most 
már 2018 óta tart nekünk különböző képzéseket, fejlesztéseket, 
és nagyon megszerettük, így biztosan rá tudjuk bízni ezt a vál-
lalkozói kerekasztal moderálást is. Biztos mond magáról pár 
szót, hogy egyáltalán mi köze van neki a vállalkozásokhoz. És 
át is adom neki a szót. 

U. M.: Köszönöm szépen. Üdvözlök mindenkit. Azt szeretném 
kérni, hogy lehetőség szerint mindenki kapcsoljon kamerát. 
Egyrészt nekem könnyebb beazonosítani titeket, mert ugye vál-
toznak a nevek, ahogy  Józsi is mondta, másrészt, ha beszél-
getünk, akkor az nagyon jó, hogy ha látjuk is egymás arcát. 

Üdvözlöm Dánielt, Gábort, még Beátát várom. Az érkezéséig 
bemutatkozom, és utána átadnám a kérdések kapcsán a szót. 
Én Utasi Melinda vagyok, magam is vállalkozó, és az én ked-
vencem a női vállalkozások témaköre. Ezzel igen sokat foglal-
kozom, természetesen a férfi vállalkozásokkal is, de az egyik 
nagyon kedvenc témám a női vállalkozások helyzete, és a női 
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vállalkozásokkal kapcsolatos kérdéskörök. Különösen örülök, 
hogy itt van Beáta női vállalkozóként, de annak még inkább, 
hogy férfi vállalkozók is vannak. Mindig olyan izgalmas, hogyha 
a férfi és női vállalkozásokat ugyanarról kérdezzük, és általában 
más válaszok születnek. Az a más azért jó, mert ez a kettő 
együtt egészíti ki a megoldást, és egyáltalán a nézőpontokat. 
Abban is hiszek, hogy a női vállalkozásokat azért kell támo-
gatni, hogy ők ki tudják egészíteni a férfi vállalkozásokat, és így 
jobbá váljon a környezetünk és a világunk. Majd szeretném, 
hogyha bemutatkoznátok ti is pár mondatban. Mondjátok el, 
hogy mit csináltok, honnan jöttetek, illetve meséljetek a vállal-
kozásotokról néhány mondatban! Mondanám, hogy Beáta 
kezdje, de úgy látom, nincs még itt, én Dánielt látom először, 
úgyhogy Dániel, megkérnélek téged. 

 
Dr. J. D.: Üdvözlök mindenkit, én Janó Dániel vagyok, Szege-
den lakom, Szegeden végeztem a Jogtudományi Egyetemen, 
és tulajdonképpen jogi tanácsadással, illetve pénzügyi tanács-
adással foglalkozom, leginkább cégekkel, vállalatokkal. Emel-
lett két és fél éve, hobbiként, úgymond mellékállásként, elkezd-
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tem online vállalkozásokkal foglalkozni, még az egyetem legvé-
gén. Ez a téma nagyon érdekel engem, hiszen számos előnye 
van. Helytől, időtől függetlenek tudunk lenni, hogyha felépítünk 
egy jó rendszert, és akár heti pár órás munkával is képesek le-
hetünk egy nagyon szép jövedelmet később fenntartani. Szok-
tam coach-olni, tanítani embereket, illetve most éppen építek 
egy olyan kurzust, amit majd jövőre szeretnék értékesíteni. Ez 
kompletten átfogja azt, hogy hogyan kell elindítani egy online 
vállalkozást, illetve hogyan kell azt sikerre vinni, hogyan értéke-
sítsünk, hogyan állítsuk össze az ajánlatunkat, elég sok min-
dent bele akarok ebbe tenni.  

U. M.: Nagyon szuper! Köszönjük, Gábor. 

F. G. S.: Sziasztok, én Fekete Gábor Sándor vagyok, tudatos 
kommunikációs specialista, nemzetközi tréner és író, emellett 
stresszkezelési szakértő és életstratéga. Én azzal foglalkozom, 
hogy gyakorlati, azonnal hasznosítható tudást biztosítok olyan 
magánszemélyek számára, akik vissza akarják kapni az önbi-
zalmukat, és többet akarnak kihozni az életükből. Foglalkozom 
olyan értékesítőkkel, illetve hálózatépítőkkel, akik etikusan 
akarnak többet keresni, és olyan cégekkel, vállalkozásokkal, 
akik terjeszkedésben gondolkodnak, és abban, hogy piacirányí-
tók legyenek, és ne pedig, úgymond, kullogjanak a piac után. 
Mindehhez felhasználom magát a tudatos kommunikációt, 
amely természeti törvényeken és az emberi elme valódi műkö-
désén alapszik, és teljesen különbözik magától a pszichokom-
munikációtól, ami gyakorlatilag egy emberi elképzelésen alap-
szik, és az alapja nem más, mint a manipuláció. 

U. M.: Köszönöm szépen! Beátáról egy bemutatkozó mondat-
csokrot szeretnék kérni. 



93 
 

J. B.: Szeretettel köszöntök én is mindenkit. Jákri Beáta vagyok, 
grafikusművész, ami a vállalkozási területet érinti. Portréket raj-
zolok, festek, vállalkozóknak szoktunk különböző logótervezé-
seket, online arculatokat tervezni. A párommal ketten dolgo-
zunk, én csinálom a kivitelezést, ő a marketing területével fog-
lalkozik. Nagyon sok területre oszlik a tevékenységünk, nagyon 
sok megkeresést kapunk külföldről, illetve hazai vonalról is. Rö-
viden ennyit mondanék. Én a múltkor meséltem elég sok min-
dent arról, hogy részleteiben hogyan épül fel a mi vállalkozá-
sunk.  

U. M.: Köszönöm szépen! Nagyon örülök, hogy most már job-
ban megismertünk benneteket. Amit én hoztam beszélgetésin-
dítónak, az a Hétfa Kutatóintézet felmérése. Ők azzal foglalkoz-
tak a COVID ideje alatt, hogy felmérték a női vállalkozások hely-
zetét. Ez nagyon érdekes eredményeket hozott, és egy nagyon 
jó elemzést készítettek ebből. 2020 május-júniusában 368 női 
vállalkozást kérdeztek meg. Ennek 62%-a, tehát több mint a 
fele, felsőfokú végzettségű volt, és Budapesten vagy nagyvá-
rosi területen működött (a Hétfa Kutatóintézet is Budapesten 
működik), és 50 %-ának volt fő tevékenysége a vállalkozás. 
62%, tehát több mint a fele, 10 millió Ft alatti éves bevétellel 
rendelkezett, tehát jellemzően kisvállalkozásokról, mikrovállal-
kozásokról beszélünk, női vállalkozásokról.  29%-nak, tehát 
harmaduknak, a 368 megkérdezettből, az anyasághoz kapcso-
lódik a tevékenysége. A kérdések arra irányultak, hogy hogyan 
érintette őket maga a megváltozott helyzet, hogy úgy mondjam, 
a koronavírussal kapcsolatos helyzet. Bizonyára emlékeztek, 
hogy május-júniusban a gyerekek otthon maradtak, home-of-
fice-ban dolgozott majdnem mindenki, attól függően, hogy a te-
vékenysége mi volt. Ott is váltani kellett, mert személyes kap-
csolatot nem engedélyeztek, tehát az olyan vállalkozásokat, 
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amelyeket személyes kapcsolatra építettek, azokat át kellett 
szervezni vagy át kellett tervezni. 

Ezzel kapcsolatban hozok nektek egy-két slide-ot. A SEED Ala-
pítvány együttműködik a Hétfa Kutatóintézettel, közös kooperá-
ciójukban jelentek meg ezek a slide-ok, amelyek arról szólnak, 
hogy hogyan alkalmazkodtak a Covid-hoz. Látjátok, hogy a te-
vékenységüket csökkentették, 34% felfüggesztette vagy csök-
kentette a szolgáltatását. 21% a munkaidőt csökkentette, 9% a 
foglalkoztatotti létszámot, és 6% pedig szabadságoltatta a mun-
katársakat. Ez volt a csökkenő tendencia, a válságra csökke-
néssel reagáltak. A másik része volt az, ahol alkalmazkodtak. 
Új tevékenységet hoztak be, online értékesítésre, online plat-
formra állt át 29%, 6% a állt át a házhozszállításra, 12% pedig 
új piacokat keresett. 368 vállalkozásról beszélünk, tehát a szá-
zalékokat ez alapján nézzétek. Ezzel kapcsolatban szeretném 
megkérdezni a kerekasztal-beszélgetőpartnereinket, hogy őket 
hogyan érintette ez az időszak. Azt hiszem, hogy beszélhetünk 
a mostani időszakról is, hiszen azért most is hasonló a helyzet.  
Szabadabb, de hasonló. Benneteket hogyan érintett, ti hogyan 
tudtatok reagálni erre a megváltozott helyzetre?  Beáta, mint 
hölgy, téged kérdezlek először. 

J. B.: Bennünket nagyon nem érintett. Mi eddig is online dolgoz-
tunk, online mennek az értékesítések, nálunk online történik 
minden. Igazából bennünket olyan szempontból nem érintett, 
hogy visszaesést tapasztaltunk volna a területünkön. Nagyon 
sok grafikussal beszélgetek én is, általában náluk azt látjuk, 
hogy valamilyen csökkenés állt be. Nálunk pont az ellentettje 
valósult meg. Inkább növekedés indult be, javarészt külföldről 
kaptunk nagyon sok felkérést, illetve magyar piacról is, ugyanis 
dobtunk ki új terméket. Nekem apukám azt tanította akkor, mi-
kor én kislány voltam, és néztem, hogy ő hogy vezeti a saját 
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vállalkozását, hogy amikor jön egy nehézség, akkor inkább be-
fele kell fektetni a vállalkozásba. Ki kell hozni egy új terméket 
vagy fejleszteni a meglévőt, tehát valami olyat kell tenni, ami 
később majd előre fogja vinni a vállalkozást. Mi igazándiból ezt 
követjük a COVID-helyzet kapcsán, illetve ezt követtük a 2008-
as válság idején is. Előrukkoltunk egy új termékkel, hál’ Isten-
nek nagyon megszerették az emberek, és mivel elég nagy si-
kere lett ennek az új terméknek, bennünket kevéssé érintett hát-
rányosan a járványügyi helyzet ilyen szempontból. 

 
U. M.: Azt mondod, hogy tulajdonképpen a megrendelések nö-
vekedtek. Ehhez kellett nektek új humán erőforrás, vagy ezt 
még bírtátok saját magatok átszervezni? 

J. B.: Még bírtuk. Úgy vagyunk vele, hogy addig, amíg én képes 
vagyok teljesíteni a megrendeléseket, addig én csinálom, én 
rajzolom meg őket. Amit más csinál, az nem az én munkám. 
Egy vásárló rögtön kiszúrja, ha például az adott meseportrét 
nem én rajzoltam, hanem mondjuk a párom – mert néha ő is be 
szokott segíteni, főleg karácsony táján. Ez nekünk egy elég haj-
tós időszak. Mi addig vállaljuk, amíg bírjuk. Általában inkább 
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megvárják a későbbi időpontot, tehát nem kérik mondjuk kará-
csonyra a megrendesét, hanem átrakjuk januárra vagy febru-
árra. Jelen pillanatban, előjegyzést tekintve, január végéig be 
vagyok táblázva.   

U. M.: Ez nagyon jó! Tehát akkor tulajdonképpen nektek nem 
kellett átszervezni semmit, egyszerűen csak több megrendelés 
jött. Gábor?  

F. G. S.: Mondhatni, rosszul érintett, mert megnövekedett a 
megkereséseim száma. Azt gondoltam, végre lesz két hetem, 
hátra dőlhetek és pihenhetek egy jót. Egy percet nem pihentem, 
sőt. Nagyjából olyan tíz-tizenkét órákat dolgoztam előtte. Ami-
kor megjött ez a válságos időszak, akkor olyan tizenöt-tizenhat 
órákat dolgoztam, nagyon sokszor éjszakába nyúlóan. Megnö-
vekedett azok száma, akik külföldről kerestek meg, illetve a cé-
gek nagyon erőteljesen rajta voltak azon, hogy a személyes je-
lenlétemet be tudjam vinni hozzájuk. Főleg azért, mert van 
olyan partner, aki pont azzal foglalkozik, hogy fertőtleníti a fala-
kat, a levegőt a cégeknél, illetve magánembereknél, és nem 
tudták, hogy hogyan és miként induljanak el. Másfelől nagyon 
megnövekedett azoknak a száma is, akik együtt akartak vala-
milyen úton-módon dolgozni velem. Olyan partnerekre gondo-
lok, akikkel oda-vissza tudjuk egymást „promózni”. Mindenki 
nyúlt a megoldás után, akinek volt némi előrelátása, voltak céljai 
az évet illetően, és azt mindenképpen teljesíteni akarták. Ennek 
köszönhető, hogy sikerült időben lépni, megvannak azok az 
eszközök, amikkel tudunk egy válságot kezelni. Ennélfogva a 
cégeknél, akikkel együtt dolgozok, tizenöt-negyven százalékos 
növekedést tudtunk elérni, és ez megint csak egy megnöveke-
dett munkát eredményezett, úgyhogy az év derekán fel kellett 
vennem két munkatársat. Engem így érintett: pihenek egyet… 
de nem. 
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U. M.: Jó. És ez új tevékenységet is jelentett, vagy egyszerűen 
a megrendelések mennyisége növekedett meg? 

F. G. S.: A megrendelések mennyisége növekedett. Nem kellett 
újat bevezetnem, hanem egyszerűen abból, amit eddig csinál-
tam, még többet kellett csinálnom.   

U. M.: Duplikálni kellett magadat.  Nem tudom, hogy jól értet-
tem-e. A cégeknél volt jellemző, hogyha humán erőforrással, az 
emberekkel, munkatársakkal foglalkoztál, ott is megnövekedett 
a teljesítmény? 

F. G. S.: Igen. 

U. M.: Tehát jól értettem, a hatásodra vagy szinten tudtak ma-
radni vagy növekedni tudtak. 

F. G. S.: A szinten maradás igazából egyiküknél sem volt kér-
dés, mindegyikük növekedésben gondolkodik. Volt olyan orvosi 
rendelő, akivel együtt dolgozom, ahol gyakorlatilag az első négy 
hónapban a bűvös 12 millió forintos határt léptük át, annak elle-
nére, hogy volt ez a COVID-os helyzet. Még a könyvelő is el-
csodálkozott rajta, gyorsan kellett ott is cselekedni. Nálam ilyen 
dolgok voltak. Mellette azért költözésben és lakásfelújításban is 
benne voltam. És a cégemet is kicsit át kellett szervezni, két 
embert fel kellett vennem ahhoz, hogy el tudjuk látni a sok fel-
adatot. 

U. M.: Nagyon jó, olyan szempontból, hogy itt a pozitív fejlődés, 
idő, energia és befektetés. Köszönöm! Dániel, mi volt a helyzet, 
vagy mi a helyzet most? 

Dr. J. D.: Én a tanácsadást alapból átállítottam, igazából min-
denkivel videohívásban beszélek. Eddig is volt sok tárgyalá-
som, amit videohívásban intéztem, de most így, főleg lehetőség 
nyílt erre, hogy rugalmasabb legyen mindenki. Másrészt pedig, 
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pont ezt az időszakot láttam jónak arra, hogy belevágjak na-
gyobb online projektekbe, például ennek a kurzusnak a meg-
építésébe, amit mondtam a bemutatkozásomon, illetve benne 
vagyok egy-két webáruházas projektben, segítettem ezeket 
megépíteni. Azoknál azt láttam, hogy azért bőven nőttek a ren-
delések számai, még olyan termékeknél is, amik mondjuk in-
kább luxuscikkek. Azt látom, hogy, főleg Magyarországon, volt 
egy kis félelem az online rendelésekkel kapcsolatban, és ez egy 
picit áttörte ezt a gátat. A kiszállító cégek is sokkal rugalmasab-
bak lettek, olyanok is alkalmazzák a kiszállítást, akik eddig nem. 
Bevezették a bankkártyás fizetéseket, mindenki növeli az online 
jelenlétét és az online hirdetéseket. Összességében azt látom, 
hogy ez jót tesz ilyen szempontból a gazdaságnak, kicsit fel-
élénkül. Külföldön ez alapból egy nagy trend és tendencia. Re-
mélem, hogy ez növekedni fog a továbbiakban is. Aki ezt meg-
ismeri, és ilyen irányba bővíti a vállalkozását, az mindenképp 
profitálni fog ebből, tehát érdemes efelé nyitni. Nyilván, aki eb-
ben dolgozik, vagy a vállalkozása a kezdetektől online műkö-
dött, annak biztos, hogy nőtt a bevétele a válságban, mert min-
denkinél ezt láttam, az ügyfeleimnél is.  

U. M.: Nagyon jó, köszönöm! És pont így át is vezeted a követ-
kező kérdésemet. Nagyon jó hallani, hogy nálatok ez a helyzet. 
A körülmények új kihívásokat állítottak elétek, és ebbe a fejlő-
désbe bele is álltatok. Találkoztatok-e olyan vállalkozóval, akik-
nek ez nem sikerült, akiknek bizony problémát jelentett ez a hir-
telen megváltozott helyzet?   

F. G. S.: Találkoztam. Igazából egy valamit láttam: hogy maga 
a vezető (tulajdonos, ügyvezető) egyszerűen nem volt hajlandó 
fejleszteni saját magát. Tehát idő előtt feladta. Nem dolgozom 
velük együtt, mert ugye alapból ott kezdődik a közös munka, 
hogy a jelentkezőnek minimum egy díjmentes tréningen részt 
kell vennie. Megkerestek, hogy mit lehetne tenni. Mondtam, 
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hogy első körben nézzük meg, tanuljunk egyet, helyezzük új 
alapokra az egészet. Erre ők nem voltak hajlandóak. Tudom, 
hogy nagyon problémás helyzetbe kerültek: becsukták a boltot, 
visszamentek alkalmazottnak. Lezárták annyival, hogy így jobb, 
mert nem kell aggódni. Ha rákérdeztem a bevételre, úgy nyilat-
koztak, hogy ez legalább biztos jövedelem. Ezzel nem volt mit 
tenni. Egy-két ilyen esettel találkoztam, de ez nagyon ritka. Én 
azt látom, hogy inkább afelé mennek el az emberek, hogy igen, 
akkor fejlesszünk, nézzük meg, mit lehet tenni, hogy lehet ebből 
az egészből kijönni, és hogyan lehet fejlődni ebből a helyzetből. 

U. M.: Köszönöm. Igen, ez érdekes kérdés. Ebben a válság-
időszakban, amikor mindenki keresi a biztonságot nyújtó vala-
mit, amihez tud igazodni, az alkalmazottak azt gondolják, hogy 
ez a biztos. Pedig ezeken a helyeken is van valaki, egy vállal-
kozó, aki az egészet irányítja, és aki az egészet valamilyen 
irányba tereli.  Mint azt te az előbb nagyon jól el is mondtad, 
mindig ettől az embertől függ, hogy egyébként ez most működni 
fog, vagy nem fog működni. Ez egy önbecsapás, hogy az alkal-
mazotti lét a biztos. Az sem biztos, mert attól függ, hogy a ve-
zető merre tereli a céget, és milyen döntéseket hoz. A válság-
helyzetben még jobban kiéleződik a döntés súlya. Jó, köszö-
nöm! Dániel vagy Beáta? 

J. B.: Mi, ahogy el is mondtam, beszéltünk egyéb vállalkozók-
kal. Van a családban is vállalkozó, a húgom például testépítés-
sel foglalkozik Angliában. Őt például nagyon visszavetette, on-
line személyi edzőként dolgozni nem egyszerű feladat. Megpró-
bálta, de náluk ez nagyon nehéz. Tehát vannak olyan szekto-
rok, ahol hiába az online jelenlét, azért a működést erősen visz-
szavetette ez a válság, függetlenül attól, hogy nagyon sokan 
próbáltak más irányba fejlődni, új termékkel vagy szolgáltatás-
sal kilépni a piacra, ami igazodik ehhez a megváltozott COVID 
helyzethez. Nem egyszerű ez senkinek, én azt látom, viszont, 
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ahogy a többiek is mondták, igencsak próbálkozik mindenki a 
maximumot kihozni ebből az egész helyzetből. Van, akinek si-
kerül, van, aki azt mondja, hogy ő alkalmazottként jobban tud 
boldogulni. Én ezeken jókat szoktam mosolyogni, mert én alkal-
mazottból lettem vállalkozó, és én pont ezt látom biztosnak, az 
alkalmazotti létet pedig bizonytalannak, de ezt mindenkinek sa-
ját magának kell eldöntenie.   

 
U. M.: Oké, köszönöm!  

Dr. J. D.: Én legjobban azt láttam, hogy a vendéglátás, a turiz-
mus, illetve a szállodák vagy az éttermek azok, amiknek be kel-
lett zárni. A jogi pályám kapcsán elég sok céggel találkozom, és 
szoktak cégek adás-vételével kapcsolatban keresni. Most na-
gyon sok szálloda- és ingatlanláncolat van, amit eladnak emiatt, 
áron alul, mert ezeket nem tudták tovább vinni. Én úgy látom, 
ez az iparág sínylette meg leginkább.  

U.M.: Én is így látom, viszont vannak nagyon jó példák, akik 
tudtak reagálni, és tudtak új utakat találni. Nyilván itt az értéke-
sítési út az, ami ezeknél a szektoroknál nagyon fontos. Teljesen 
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új arcuk lett, teljesen új működésformájuk, amiben jól érzik ma-
gukat, és sikeresek, tovább tudtak lépni. Például – nem tudom, 
ti találkoztatok-e már ezzel, nekem azóta is ez a kedvencem – 
Tiszakécskén van egy helyi pékség, nagyon jó minőségű pék-
árut, kenyeret sütnek már hosszú évek óta. Ők például megcsi-
nálták a McPékséget. Ez egy drive-pékség, ami azt jelenti, hogy 
úgy, mint a McDonald’s-ban, úgy, mint a Burger King-ben, be-
állítottak egy pavilont, és úgy szolgálják ki az odatérőket. Sze-
rintem ez egy óriási ötlet. Nem kell bemenni a pékségbe, mi is 
egyre többet járunk oda, mert „Hű de jó, megvásároljuk az au-
tóból, és már megyünk is tovább, nem kell kiszállni!”. Annyira 
jól reagálták le ezt a dolgot. Nyilván volt tőke, tehát volt miből 
hirtelen felépíteni egy ilyen dolgot, viszont nekik ez nem jelen-
tett kiesést. Számukra nem az volt a kérdés, hogy van-e rá ke-
reslet vagy nincs. Hanem az, hogyan találják meg a módját an-
nak, hogy legyen. Találkoztatok-e ilyen jó ötlettel vagy jó meg-
valósítással, amire azt mondtátok, hogy „Ez nem jutott volna 
eszembe, de nagyon jó ötlet!”? Vagy mindenki önmagára fi-
gyelt, hogy hogyan csinálja? Az éttermek is gyorsan ráálltak az 
elvitelre, a kiszállításra, a menüztetők is. Nekem van olyan is-
merősöm itt, Kecskeméten, aki azt mondja, hogy most sem le-
het leülni és fogyasztani, de neki ez sokkal jobb. A szállítási 
költséget is felszámolja, és ő ugyanannyiért tudja adni, de nem 
kell foglalkozni a leülő vendégekkel, nem kell mosogatni, ki-
vinni, behozni, mégis ugyanannyiért árulnak. Neki ez a helyzet 
nyereséget hozott.  

Dr. J. D.: Felfogás kérdése ez mindenképpen, hogy hogyan áll 
hozzá az ember. Szerintem a változások mindig jók a fejlő-
désre, ha ehhez igazodunk, akkor ott lehet egy versenyelőny-
höz jutni. Amit Bea is mondott: fejleszteni inkább válságidőszak-
ban kell, akkor kell befektetni, amikor nincs pénz, vagy nem köl-
tenek az emberek, mert minden sokkal olcsóbb, a technikákat 
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is jobban meg lehet venni. Ez mindenképp pozitív, csak felfogás 
kérdése. 

U. M.: Igen, meg annak a kérdése is, hogy ez már a második 
válság, amit mi fiatalon megélünk. Először a 2008-as és most, 
ez a 2020-as. Már az előző válság során a vállalkozók nagy ré-
sze megtanulta, hogyan kell félretenni magunknak tőkét az ín-
ségesebb időkre meg a fejlesztésekre, mert akinek nincs tarta-
léka, annak nincs miből reagálnia és elindulnia egy új úton. Be-
átát, ahogyan elmondta, már az apukája is megtanította erre 
nagyon bölcsen. Jó lenne, ha a mostani vállalkozókat az apu-
kájuk erre tanította volna, de sajnos nem mindenkinél van így. 
Gábor, Dániel, nálatok? Dániel, ugye, pénzügyi tanácsadó is. 

Dr. J. D.: Igen, pont ezt akartam mondani, hogy a pénzügyek-
ben is lehet látni, hogy nem akkor érdemes vásárolni, amikor a 
legdrágábbak a részvények, hanem, amikor leesnek. Ezt a gon-
dolkodásmódot sajnos kevesen követik. Azt látom, hogy az em-
berekben ezt fel kell ébreszteni, hogy merjenek lépni pont ilyen-
kor, mert ilyenkor járnak a legjobban. 

U. M.: Csak ugye nem szabad megijedni és leblokkolni, mint 
ahogy azt általában egy ilyen váratlan szituációban vagy 
stresszhelyzetben tesszük. Ehhez kapcsolódóan még egy kér-
désem van: március-áprilisban én nagyon sok helyen találkoz-
tam a Facebookon is azzal, hogy fodrászok, kozmetikusok, te-
hát szolgáltatók bérleteket adtak el a vevőkörüknek azért, hogy 
legyen bevételük. Szolgáltatni nem tudtak, de mégiscsak sze-
rettek volna bevételt. Én vállalkozásfejlesztéssel foglalkozom, 
ezen akkor is sokat gondolkoztam, és aki hozzám fordult, annak 
azt ajánlottam, hogy azért jól gondolja meg, hogy mennyi bérle-
tet ad ki, és mennyi előre megvásárolt szolgáltatást, mert az na-
gyon jó, hogy most bevétele van belőle, de mi lesz vele, ha majd 
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jönnek az ügyfelek, akik igénybe is vennék az adott szolgálta-
tást. Megint nem lesz fizető ügyfele, hiszen ki kell szolgálnia 
azokat, akik már előre fizettek. Voltak, akik erre azt mondták, 
hogy „Jó ez így, mert most ezt a hónapot legalább túlélem, és 
jelenleg csak ennyit tudok tervezni.”. Szóval az egyik kérdésem 
az, hogy nálatok volt-e ilyen, jellemző volt-e a tevékenységetek-
ben, vagy találkoztatok-e ilyennel? Ha nem, akkor mi a vélemé-
nyetek erről a túlélési stratégiáról? 

 
F. G. S.: Ezt úgy nevezzük szaknyelven, hogy szolgáltatási hát-
ralék felhalmozás. A természeti törvények ugyanúgy működnek 
magában a vállalkozásban is, mint a világban. Van egy úgyne-
vezett cseretörvény, ami alapján, ha értéket veszek el, akkor 
értéket kell, hogy adjak. Ha ezt nem teszem meg, nincs benne 
csere, akkor felborítom ezt a törvényt. A természeti törvények 
mindig megbüntetnek, vagy figyelmeztetnek arra, hogy ez így 
nem lesz jó. Egyetlenegy üzleti partnernek sem ajánlottam, 
hogy ilyet csináljanak. Sőt, volt, aki megkérdezte, hogy ezt így 
lehet-e. Mondtam, hogy lehet, ha tönkre akarja tenni a vállalko-
zást. 
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Dr. J. D.: Abszolút egyetértek, ilyenkor visszahúzni magunkat 
nem egy jó dolog. Pont ilyenkor lehet eladósodni, vagy olyan 
szinten felélni a tartalékokat, hogy utána nem tudunk talpra 
állni. Abszolút befektetni kell, ki kell nyílni a másik irányba. Min-
dent vagy semmit: vagy megpróbálni új irányba menni, fejlesz-
teni, vagy később nem lesz lehetőség. A piacon a válság a leg-
jobb lehetőség erre. 

J. B.: Szerintem mindent elmondtak előttem. Nagyon szépen 
megfogalmazták. Én is azt látom, hogy ilyenkor visszalép az 
ember. Nekem apukám azt tanította, hogy mindig csak előre 
kell menni, akkor is, ha a józan ész azt diktálná, hogy fogjuk 
vissza a dolgokat. Sokszor látom azt, hogy az embereknek 
nincs B tervük. Nem igazán gondolnak arra, hogy mi lesz akkor, 
ha válság lesz.  Nincs erre kidolgozott stratégiájuk, mert nem 
vagyunk hozzászokva ahhoz, amihez a nagyszüleink hozzá-
szoktak a világháború alatt, hogy nem volt biztos pont, és min-
dig kellett B terv. A mostani világból ez hiányzik, nem foglalkoz-
nak az emberek ezzel vállalkozóként és alkalmazottként sem. 
Mindig kell, hogy legyen valami, amihez tudunk nyúlni válság 
esetén.  

U. M.: A másik az, hogy azt látom, hogy félnek az emberek attól, 
hogy valami nem úgy lesz, ahogy eltervezték, vagy valami nem 
úgy működik, ahogy szeretnék. Nyilván, akinek van B terve, to-
vább gondolja a helyzeteket, szélesebb skálán mozog abban, 
hogy hogyan reagáljon egy váratlan vagy nem kívánatos hely-
zetre. Talán a vállalkozásban pont az a szép, hogy mindig al-
kalmunk van valami újat, valami mást kitalálni, alkalmazni, mert 
a helyzet úgy kívánja. Vannak nagyon kalandvágyó emberek, 
akik ezt még szeretik is, és nem abban a kiszámítható közeg-
ben léteznek, amiben az alkalmazottak. 
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Dr. J. D.: Igen, az alkalmazottaknál a pótolhatóság az, ami ma-
ximálisan ott van, és ezért nem biztos alkalmazottnak lenni, 
mert a piacról bármikor pótolhatóak. 

U. M.: Aki alkalmazottként egyedi, az már nem biztos, hogy na-
gyon jó egy cégnél. Nagyon jó vezető kell ahhoz, hogy értékelje 
az egyediséget. Azt látom, hogy egy átlagvállalkozásnál az a jó, 
ha úgy csinálja, ahogyan mondjuk neki. Ne legyenek annyira 
önálló gondolatai, tettei. A vállalkozásban kiteljesedhet a vállal-
kozó, természetesen saját kárára vagy hasznára – ez a különb-
ség.  

Dr. J. D.: Pont ezt szoktam kiszámolni a vállalkozásindítás meg 
a pénzügyi háttér kapcsán az ügyfeleimmel, hogy ha alkalma-
zottak, mondjuk 1 milliós bruttó fizetéssel, akkor 30-40%-os 
adófizetést követően csak a nettót fogják megkapni, mondjuk 6-
700 ezer forintot. Viszont ha vállalkozóként ugyanazt az össze-
get keresnék, olykor még kevesebb munkával is, akkor azt az 1 
millió forintot szinte teljesen zsebre tehetnék, mert a vállalkozó 
befizeti az 50 ezer KATÁ-t, és onnantól kezdve a többi az övé. 
Ha ezt kiszámoljuk hosszú távon, évtizedekre, hogy mennyi 
extra jövedelmet jelent ez, akkor még egy átlagember is 50-100 
millió forintot a zsebében tarthat ezáltal.  

U. M.: Mit szólnak az ügyfelek, amikor ezt kiszámolod nekik?  

Dr. J. D.: Meggyőzi őket nagyon, hogy amit adóba befizet, azt 
saját magára és a vállalkozása építésére fordíthatná. Legin-
kább olyanokkal dolgozom együtt, akik szolgáltatásokkal foglal-
koznak. Ott nagyon jó még pluszban, hogy teljes mértékben 
személyre szabható. Válsághelyzetben módosítasz a vállalko-
zásodon, hozzáteszel vagy elveszel belőle valamit, és a sze-
mélyre szabhatósággal tudsz alkalmazkodni a változó körülmé-
nyekhez. Láttam, hogy ki volt írva a plakáton a versenytársak-
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hoz való viszonyulás. Én ezt is össze tudnám kötni ezzel a vál-
ságos időszakkal, mert ha valaki úgy fogja föl, hogy a verseny-
társaival inkább ápolja a kapcsolatot, és van egy baráti viszony 
közöttük, akkor a válságban is tudják egymást erősíteni, a ta-
pasztalatokat meg tudják egymással osztani. Akkor jobb lesz az 
előre menetel, mert ha nem is én vezetek be egy új dolgot, vagy 
nem én növekszem, de ugyanazon a piacon dolgozunk, és ha 
10 vállalkozás közül az egyik sikeresebb, és növekszik, akkor a 
másik 9 tud tőle tanulni, illetve ki tudják bővíteni az adott piacot 
közösen. Én hiszek ebben a bőségközpontúságban, hogy min-
denből van elég a világon, és ha úgy állunk hozzá, hogy min-
denkinek jut elég, akkor mindenkinek fog is jutni. Nem kell egy-
mással versengeni, elvenni valamit, hogy ne legyen másé, mert 
azok rossz energiák, és nem visznek hosszú távon előre min-
ket.  

 
U. M.: Ezzel abszolút egyetértek, és át is eveztél a versenytár-
sak témájára. Én is azt tapasztalom, hogy ha egy vállalkozó rá-
érez az ízére, és jönnek az ügyfelek, akkor hajlamos azt hinni, 
hogy ő az egyedüli, most már mindenki hozzá fog menni. Ha 
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feltűnik egy ugyanazzal a szolgáltatással foglalkozó másik vál-
lalkozó, akkor elkezdődik a féltékenység, és ez már maga a ver-
senyhelyzet, és ezzel sem biztos, hogy mindenki tud mit kez-
deni. Ilyenkor mindig azt mondom, hogy egy városban vagy fa-
luban hány fodrász, kozmetikus van, a kocsmákról nem is be-
szélve, és mindenki megél. Mindenki nem jöhet hozzám, nem 
bírok ellátni mindenkit. Kellenek a versenytársak, de a vállalko-
zók nem annyira örülnek ennek, és nem látják meg benne az 
általad említett együttműködési lehetőségeket.  

J. B.: A mi szakmánkban nagyon érződik ez a versenyhelyzet. 
Vannak külföldi művész barátaim, akik szó szerint barátok. 
Ugyanazon a területen dolgozunk, nekem is vannak pl. az USA-
ban partnereim, akiknek én szoktam rajzolni, festeni. Ők azon a 
piacon vannak, és ott nincs rivalizálás. Amint átjövök a magyar 
piacra, ez nagyon erősen jelen van. Az emberek nem szeretik, 
ha valaki ugyanazt csinálja. Ha jobban, akkor féltékeny rá, ha 
rosszabbul, akkor megpróbálja eltaposni a másikat.  

U. M.: Nálunk a vállalkozói kultúra elmaradásban van a nyuga-
titól, most van az első generáció, ahol a generációváltás követ-
kezik, amikor az öregek átadják a vállalkozásukat a fiatalabb-
nak. Ez látszik is az itthoni piacon. Nektek vannak olyan ver-
senytársaitok, akikkel jó kapcsolatban vagytok, és jól együtt tud-
tok működni?  

J. B.: Nekem csak külföldön van.  

Dr. J. D.: Nem jellemző, de most már tudatosan építem ezeket 
a kapcsolatokat. Nehéz olyat találni, aki nem álszenteskedik, 
nem kétszínűsködik, hanem tényleg ugyanaz van benne, mint 
bennem.  

F. G. S.: Mi nagyon nagy fejlesztésekbe fogtunk bele annak ide-
jén, nagyon sok mindent elkezdtem automatizálni. Azzal, hogy 
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megnövekedett a feladatom, automatizáltam. Konkurenciám 
igazán nincsen, akiket pedig ismerek, azokkal együtt dolgo-
zunk. A partnereknél is az van, hogy fogjunk össze, dolgozzunk 
együtt, és adjuk bele, amit jobban tudunk. Egyedül nem él túl az 
ember. Kell egy csapat, kell egy összefogás, hogy együtt élhes-
sünk.  

U. M.: A következő témaköröm és kérdésköröm bevezetése-
ként megmutatom nektek, hogy a munkaidőbeosztás hogyan 
változott a Covid ideje alatt a vállalkozó nőknél, akiknek a Covid 
ideje alatt az otthon maradt gyerekekkel kellett foglalkozniuk. Ez 
mennyit vett el az idejükből, és ez hogyan alakult azoknál, akik-
nek nincs gyermekük? Mindenhol láthatjuk, hogy az otthoni te-
endőkre csoportosították át a vállalkozásra szánt időt a járvány 
idején. Nálatok ez hogyan alakult vagy hogyan alakul most is?  

J. B.: Nálunk ez úgy alakult márciusban, amikor a kisfiam leg-
először itthon volt hosszú ideig, hogy az oktatás elvitte a délelőtt 
legjavát. Emellett főzni is kellett, mivel itthon volt. Délután, ami-
kor tanulhatott volna egyedül, az is elvitte az időnket. Anyaként 
és apaként, 8-4-ig ültünk a gyerekkel az iskolapadban, 4 után 
tudtunk nekikezdeni az egyéb napi teendőknek, amik a vállal-
kozást érintik. Ez ment este 10-11-ig. Nem adták le a gyerekek-
nek az órákat, én adtam le szülőként az órákat a gyereknek. 
Sokszor én írtam meg a dolgozatot, hogy gyorsabban végez-
zünk. Ez teljesen elvitte az egész napot nálunk. Most ugyanezt 
csináljuk a 7. osztályban.  

U. M.: A kérdésem ehhez kapcsolódóan: mennyire tudtátok 
megosztani ezt a gondoskodást a férjeddel, vagy aszerint csi-
náltátok, hogy éppen kinek mennyi ideje és energiája volt? 

J. B.: Tantárgyanként osztottuk fel az oktatást, a többit pedig 
elosztottuk az alapján, hogy ki hogyan ért rá. Nem volt egy-
szerű, és most sem az. 
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U. M.: A családokat jól elszórakoztatta az iskola egész nap, 
mintha nem is lett volna más dolguk, csak az iskolára készülni. 
Amikor dolgoztatok, mit csinált a gyerek? 

J. B.: Akkor szabadidős foglalkozás volt neki, anyáék meg ne-
kiültek dolgozni. 

 
U. M.: Most elmondtad sok család életét ebből az időszakból. 

Dr. J. D.: Nálam is hozott változást ez az időszak. Alapból spiri-
tuális beállítottságú vagyok, és ezt tudtam növelni azzal, hogy 
nem kellett annyi helyre elszaladni, könnyebb volt átszervezni a 
dolgokat, hogy több mindent csináljak itthonról. Ezáltal bele tud-
tam fogni olyan projektekbe, amiket eddig tologattam, jobban át 
tudtam gondolni a dolgokat, azt érzem, hogy kitisztult a fejem, 
és a célok felállítását már a jövő évre is megcsináltam, míg az 
előző években mindig az év utolsó napján, kapkodva jutottam 
el idáig. Ez nekem lecsendesülős, visszahúzódós időszak volt, 
de jót tett, és előre fog vinni. 

U. M.: Én is így éltem meg, hogy többet foglalkozhattunk ma-
gunkkal. Rájöttünk, hogyan lehet a mókuskerék, rohanás nélkül 
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élni. Nekem nagyon nehéz volt visszaszoknom május-június 
környékén, hogy most már megint menni kell mindenhova. Vál-
tozott a személyes és online tér aránya, de sokan visszaálltak 
a személyesre. Azt vettem észre, hogy számolgattam, hogy ha 
valahova elmegyek, megéri-e nekem időben, amire előtte bár-
mikor igent mondtam. Most már többször nemet mondok, mert 
az időm értékesebb sok mindennél. Szerintem fejlődtünk mind-
annyian, akár tudatos volt, akár nem. Sok mindenben megvál-
toztunk, a hozzáállásunkat is beleértve.  

F. G. S.: A változásokra én azt reagáltam, hogy többet aludtam,  
és több időt szántam a családi kapcsolatokra. A lehetőségek 
szerintem megnövekedtek, aki túl akar élni, az meg fogja találni 
az egérutakat. Arra a kérdésre, hogy: „Ha gondolkoznánk egy 
vállalkozásban, mi a legjobb idő, és milyen esélyeink lenné-
nek?” a következő válaszokat adták a jelenlévők: Most van a 
legjobb időszak erre. Igen, és ki kell emelkedni a tömegből, és 
meg kell nézni, hogy a piacon mi az a szegmens, ahol most a 
legnagyobb hiány van. Nézd meg, hogy miben érzed jól magad, 
azon a területen hol vannak a leggazdagabb emberek, és nekik 
mire van pontosan szükségük. Ha azt tudom nyújtani, amire biz-
tosan szükségük van, akkor biztosan meg tudok élni. Meg kell 
nézni, hogy hol van a pénzed jelenleg. Egy válságban mindig 
átrendeződik a piac. Azoknál, akik bent tudtak maradni a pia-
con. Növekedésnek indultak, hiszen a többiek kiléptek a piacról. 
Emiatt van esély belépni, persze a kezdő versenyhátrányban 
van, de ezzel lehet mit kezdeni: meg kell keresni, hogy mivel 
tudsz kitűnni. Vállalkozásindításnál érdemes variációkban gon-
dolkodni, a meglevő ötleteket kell variálni, és azokból alkotni 
valami újat. Nem kell, hogy innovatívak legyünk, megnézzük, 
milyen trendek emelkedtek a vírus alatt, és azon el tudunk in-
dulni. Csak magunkat kell hozzátenni és a mi szemléletünket. 
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Makkai Tünde előadása: 
Családom - „Az emlékekből táplálkozunk” 

 

Gyermekkori emlékem 

A cikk Makkai Tünde családdal kapcsolatos előadásának azt a 
részletét dolgozza fel, amely a gyermekkorból maradt rossz em-
lékekkel való felnőttkori megküzdési technikát ajánl. 

Az előadó kérte, hogy a résztvevők írjanak le egy gyermekkori 
emléket 8-10 mondatban, és próbálják megtalálni azt a pillana-
tot, amely legjobban megérintette őket a történet folyamán. Azt, 
amelyik a legfontosabb volt az emlékben. 

Ha megvan a pillanat, próbálják azt átérezni. Mi volt az az ér-
zés? A történetnek címet is kellett adni. 

A résztvevők válasza szerint a többségnek kellemes emlék ju-
tott eszébe. Kérdés, hogy a történetet hogyan lehet összekap-
csolni a jelenlévők mostani életével? Mi volt a gondolat és a 
megélt érzés, a szituáció? Öt olyan szót kellett keresni, amely 
megérintette őket, majd a tréner kérte, hogy ezeket próbálják 
összekötni a jelenlegi helyzetükkel. 
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Makkai Tünde az egyik résztvevőt megkérte, hogy mondja el a 
talált öt szót. Az alábbi szavak merültek fel: család, összetarto-
zás, rokonok, gyerekek, boldogság. A felkért életében ezek 
most is jelen vannak, most is fontosak. Egy másik személy em-
lékében a nyugalom, biztonság, szeretet, harmónia és a gyer-
meki öröm volt a legfontosabb, és ez tükröződik az életében je-
lenleg is. A gyermeki öröm a jelenben a gyermekei örömét je-
lenti, ezt próbálja nekik átadni. 

Továbbá kérte még, hogy ha valakinek kellemetlen emlék jutott 
eszébe, akkor változtasson valamit abban, hogy annak kelle-
mes vége legyen. Ha egy nem túl jó gyerekkori emlék jön elő, 
az ember leblokkolhat, nem tudja, mit tegyen.  

Felnőttként azt tehetjük, hogy az emlék végét megváltoztatjuk, 
így felnőttként ugyanolyan helyzetben másképp cselekedhe-
tünk, nem blokkol bennünket a múltbeli hasonló helyzet megol-
datlansága. Például, ha gyerekkorunkban ránk kiabáltak, mi ta-
lán elbújtuk valahova, mert nem tudtunk megküzdeni a helyzet-
tel, ezért rossz emlék maradt utána. A fenti technika alkalmazá-
sával ez megváltoztatható, így nem csak a régi rossz emlékek-
től lehet megszabadulni, de a jelen problémás helyzeteire is 
megoldást jelenthet. 
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Fazekas Éva előadása: 
Álláskeresési alapok, állásinterjú 

 
 
Szani Marianna: Fazekas Éva fogja tartani a következő elő-
adást, aki a JobAngel című blog írója, illetve álláskeresési ta-
nácsadó. Úgy találtam rá Évára, hogy olvastam egy poszthoz 
írt kommentjét, ami megtetszett. Felvettem vele a kapcsolatot, 
mert úgy gondoltam, jó lenne, ha nekünk is tartana egy elő-
adást. Szeretettel köszöntöm nálunk. 

Fazekas Éva: Sziasztok, köszönöm szépen a felvezetést. Mivel 
elég kevés az időm, én azt gondolom, hogy kezdjük is el. Elő-
zetesen annyit mondanék, hogy a motivációs levelekkel kap-
csolatban is van egy előadásom, nagyon szívesen segítek mo-
tivációs levél írásában is, ha valakinek arra van szüksége. Az 
önéletrajz a szakmai múlt, a motivációs levél a szakmai jövő. 
Ezzel már fel is vezetem, hogy mi történik akkor, amikor elkerü-
lünk állásinterjúra. 2011 óta foglalkozom ezzel a témával, 
egyébként egy informatikai cégnek vagyok a menedzsment 
tagja, az Oracle University-t vezetem. Partnereket irányítok, ér-
tékesítési célokat ötlök ki és menedzselek, emellett nagyon sok-
szor beszélek HR-esekkel is, ez valahogy mindig is a munkám 
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része volt. Nagyon sokat foglalkozom – személyes indíttatásból 
leginkább – azzal, hogy az álláskeresőnek jó legyen. Külön örül-
tem Marianna megkeresésének, mert én is Békés megyéből, 
Orosházáról származom. Most már   Pest megyén élek, viszont 
úgy érzem, hogy eléggé kompetens vagyok a vidéken zajló ál-
láskeresés témakörében. Tehát szeretettel köszöntök minden-
kit, és nagyon köszönöm a felkérést, Békés és Csongrád me-
gye a szívem csücske, nem csak az ország csücske, úgyhogy 
nagyon szívesen segítek.  

Amit leszögeznék az elején: az állásinterjú egy üzleti tárgyalás. 
Akkor is, ha fizikai munkásként jelentkezünk, akkor is, hogyha 
részmunkaidőre jelentkezünk, akkor is, ha azt mondjuk, hogy 
„De én csak egy kis pont vagyok.”. Nem, te egy üzlet vagy. 
Akármi történik, rád – vagy valakire, aki azt tudja, amit te – ott 
szükség van, hiszen azért vagy ott az állásinterjún, mert vala-
milyen módon meggyőző voltál. Meggyőző volt az önéletrajzod, 
az ajánlód, valami miatt ők már kíváncsiak rád. Innentől fogva 
ez már egy nyerhető pozíció, ha pedig nyerhető pozíció, akkor 
tárgyaljunk róla! Azért muszáj tárgyalni, mert ha nem tesszük, 
akkor a lehető legrosszabb feltételekkel, kihasználtként fogjuk 
végezni, ami nőknek, anyáknak kifejezetten hibája az álláske-
resésben. Tessék bátran tárgyalni! Megmutatom mindjárt, ho-
gyan. A tárgyalásnak az az egyik alapszabálya, hogy tudnod 
kell, mit akarsz. Abból pedig nem kell engedni. Vagy ha en-
gedsz belőle, akkor ezt már előre eltervezted magadban: „Ké-
rek ezer fabatkát, de ha azt mondják, hogy 800 fabatkát adnak, 
azt még elfogadom.”. De ezt előre tudnod kell! Nem ott kell ki-
találnod, és a pillanat hevében igent mondanod. Munkaidő, 
munkabér, próbaidő: minden ilyen témában arra kell koncent-
rálnod, hogy pontosan tudd, hogy mit akarsz. Írd le papírra! Van 
is egy kis segítségem hozzá, majd lesz még néhány dia, ami 
erről fog szólni.  
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A másik, ami tönkre szokta tenni az álláskeresés sikerét, az a 
kétségbeesés. Értem, én is voltam fiatal és kétségbeesett állás-
kereső, amikor nem is tudtam, hogy mit kezdhetnék 19 évesen 
Orosháza közepén a kis papírjaimmal. Pokoli érzés, ismerem. 
Azonban az elmúlt húsz évben egy hónapot voltam munkanél-
küli. Az első, ami nagyon fontos, hogy azzal foglalkozzunk, amit 
kontrollálni tudunk az álláskeresésben. Azt tudjuk kontrollálni, 
hogy hány helyre adunk be álláspályázatot. Azzal nem tudunk 
mit kezdeni, hogy nem válaszolnak, kár rajta rugózni. Azzal kell 
foglalkozni, aki válaszol. Az önéletrajzot is így írjuk meg! Az ön-
életrajz funkciója, hogy eljuttasson minket az állásinterjúra. Mi 
kell ehhez? Megnézem az álláshirdetést, megnézem, hogy mit 
tudok én, és a kettőt összhangba hozom. Leírom egy önélet-
rajzban és egy motivációs levélben. Megfelelő állásra megfelelő 
önéletrajzot készítsünk! Az önéletrajz nem attól lesz megfelelő, 
hogy 12-es vagy 13-as betűmérettel készül, hanem jóval fonto-
sabb tartalmi dolgoktól. 

Lépjünk vissza az állásinterjúhoz! Ahhoz, hogy tárgyalni tud-
junk, információra van szükségem: cégről, interjúztatóról, ter-
mékről, pozícióról, felvételi folyamatról. Próbáljunk meg min-
denről információt szerezni az interneten! Fontos tudni, hogy a 
Facebook-on nagyon sok információ van, ami nem mindig igaz. 
Egy sértett munkavállaló azt fogja írni, hogy „Ez a hely borzal-
mas, ide ne menjen dolgozni senki, engem is kirúgtak!”. Egy 
elégedett menedzser mást fog írni. A saját szemednek higgy! 
Az egy jó dolog, ha utánajársz, és olyan kérdéseket teszel fel, 
amikből kiderül, hogy számodra ez egy jó cég vagy sem.  
Hogyan készülünk fel gyakorlati módon az interjúra? Tervezzük 
meg az útvonalat vagy a parkolást, nézzünk utána a járatoknak! 
Készítsünk jegyzetet arról, hogy mit akarunk elérni és megkér-
dezni! Hogyan megy a szabadságolás? Mi lesz, ha beteg lesz 
a gyerek? Hogyan mennek a műszakváltások? Mi a teendő, ha 
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kevesen vannak egy adott műszakban? Tudjunk meg mindent, 
ami minket érdekelhet! Írjuk is le ezeket egy papírra, mert 
stresszhelyzetben hajlamosak vagyunk megfeledkezni minden-
ről. Nem ciki elővenni egy elegáns kis papírt! Sokkal cikibb, ami-
kor nincs kérdésünk. És azt is tudd, hogy mire mondasz nemet, 
mit nem tudsz vállalni! 

Mik a céljai egy állásinterjúnak? Az állásinterjú nem egy meg-
hallgatás, mint ahogyan régen hívták: „Megyek, meghallgatnak, 
és utána döntenek a fejem fölött. Hátha megfelelek nekik…”. Az 
operaénekeseket meghallgatják, minden más állásban ez nem 
így szokás. Fontos kérdés: Szakmailag és személyiségileg oda 
való vagy-e? Ha a HR-essel beszélsz, és nem találod szimpati-
kusnak, csak végig kell csinálni az interjút. Ha a szakmai veze-
tőddel beszélsz, ott meg kell találni a közös hangot. Ha ő lesz a 
főnököd, és már most nem szimpatikus, mi lesz később? Hagy-
juk! Ezt eldöntheted magadban. Végigcsinálod az interjút, és 
hazamehetsz egy tapasztalattal, majd fel is írod a listádra – mert 
listát is vezetsz az álláskeresésről –, hogy ide miért nem mész. 
Nézzük az elvárások egyeztetését! Nem csak nekik vannak el-
várásaik. Neked is vannak. „Szeretném, ha megbecsülnének” – 
szokták mondani az álláskeresők. Ilyenkor visszakérdezek: mi-
kor érzed magad megbecsülve? Ezt azért kérdezi meg egy HR-
es, mert tudni akarja, hogy adott ember képes-e arra, hogy min-
den reggel beköszönjön neked, megköszönjön neked dolgokat, 
vagy ez az ember nem így működik – és akkor nem passzoltok. 
Óvatosan tehát a megbecsüléssel, tudd, hogy mit értesz meg-
becsülés alatt! Miről lehet alkudozni egy állásinterjún? Ha már 
tárgyalunk. Hát a munkaidőről. Ez egy nagyon érdekes dolog, 
talán én írtam meg Magyarországon először a CVonline egyik 
cikkében: az egy dolog, hogy munkabérről alkudozunk, de mun-
kaidőről is lehet alkudozni ám. Tehát ha megpályáztunk egy ál-
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lást, és nem tüntették fel az álláshirdetésben, hogy 8 órás mun-
kára keresnek embert, akkor nyugodtan elmondhatjuk, hogy mit 
szeretnénk, például 6 óra irodai munka, 2 óra home-office. 
80%-ban, hölgyeim, igent mond a munkáltató. Sose féljetek tár-
gyalni! Ha megkérdezitek, legfeljebb nemleges választ kaptok, 
de ne szalasszátok el a lehetőséget! Dönthet úgy a másik fél, 
hogy ebben épp tud rugalmas lenni. Esetleg még azt szokták 
mondani, hogy rendben, de legyél elérhető mobilon. A béralku 
során három összegről beszélhetünk: amennyit mi szeretnénk 
kapni, arról, amennyit a piac mond, illetve amennyit a munkál-
tató hajlandó fizetni. Sok álláskereső szeretné, ha a munkálta-
tók mondanák meg, mennyit akarnak fizetni. Ez több okból nem 
fog megtörténni. Egyrészt azért, mert ha számunkra nem meg-
felelő összeget mondanak, nem fogunk velük tárgyalni. Ha pe-
dig – a piaci átlaghoz képest – sokat ajánlanak, gyanakodni kez-
dünk. Ezért nyílt lapokkal kell játszani, és megmondani, hogy a 
mi életvitelünkhöz, szakmai tudásunkhoz és munkamorálunk-
hoz milyen összeg passzol. Már az interjút megelőző telefonbe-
szélgetés során érdemes néhány részletet, például a munkabér 
körülbelüli összegét egyeztetni. Amikor állásinterjún vagyunk, 
törekedjünk a feladatok nagyon pontos megfogalmaztatására! 
Ha a konkrétan kijelölt feladatok elvégzéséért számunkra meg-
felelő összeget kapunk, egyfelől boldogok leszünk, másfelől a 
munkáltató is tisztában lesz azzal, hogy miért fizetett. Sok eset-
ben nem azért kell egy bizonyos összeget megkérni, és nem 
alábbadni, mert mi jól akarunk élni, hanem azért, hogy a mun-
káltató az adott összeggel elkötelezettséget vállaljon. Ha van 
olyan feladat, amiről tudjuk, hogy nem szeretjük végezni, nyu-
godtan kérdezzünk rá, hogy adott cégnél hogyan működik.  
Különböző interjúfajtákról beszélhetünk, a leggyakoribb a páros 
interjú, melyben egy interjúztató és egy álláskereső beszélget-
nek. A panelinterjú során több interjúztató, egyfajta bizottság ül 
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velünk szemben. Ezzel kapcsolatban megemlíteném, hogy a bi-
zottság tagjai közül nem mindenki döntéshozó. Az Assessment 
Center módszere egy-két napig tartó kiválasztási folyamatot je-
lent, itt a legfontosabb, hogy a többiek nem versenytársak, hisz 
lehet, hogy nem is ugyanarra a pozícióra jelentkeztek, mint mi. 
A szakmai interjúról tudni kell, hogy nem vizsga. Nem a 100%-
os tudású embert keresik, hanem azt, aki nekik megfelelő, itt 
általában 60%-os teljesítményt várnak. A szakmai tesztek egyre 
nehezedő kérdésekből állnak, és ahol megáll az interjúztató, az 
az ő kompetenciaszintje. Beszélhetünk továbbá viselkedés-
alapú, illetve strukturált interjúról.  

Jellemző interjúkérdések: 
1. Miért jöttél el az előző munkahelyedről? – Sosem dobáljuk a 
sarat az előző munkahelyünkre, nagyon röviden válaszolunk: 
„Személyes konfliktus volt.” / „Leépítettek.”. Nem kell megma-
gyarázni. Ha felmondtál, akkor végképp nem, ez a te döntésed 
volt.  
2. Mi tetszett meg az álláshirdetésben? – Na, ez egy jó kérdés. 
Lehet azt is mondani, hogy közel van, szép az iroda, szívesen 
dolgoznék itt, remélem, a munka is megfelelő lesz, és megtalál-
juk a közös hangot. Csak lazán! 
3. Mi motivál a legjobban? – Erre úgy szoktam rávezetni az em-
bereket, hogy megkérdezem: miért irodai értékesítő vagy, miért 
nem állatorvos? Ez két távolálló dolog, nyilvánvalóan meg tud-
juk fogalmazni, mi vonzott minket a területre. Ez fizikai munkára 
is igaz. Mondjál olyat, ami miatt te szereted ezt csinálni! Erre 
kíváncsiak. 
4. Mire vagy a legbüszkébb az eddigi munkáid során? 
5. Milyen pozitív és negatív tulajdonságai vannak? – Ne ijedj 
meg! Nem láttam még olyan embert, akinek ne lett volna nega-
tív tulajdonsága. Nem kell megmagyarázni. Azt akarják ebből 
megtudni, hogy rendben van-e az önértékelésed. 
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6. Milyen tulajdonságaidon szeretnél változtatni? 
7. Meséld el, hogyan oldottál meg egy problémát! – Tessék 
előre begyakorolni a történetet, és elmondani, milyen ügyesek 
voltunk, milyen kockázatok voltak.  
8. Miért te vagy az ideális jelölt? – „Nem tudom, hogy az ideális 
jelölt én vagyok-e, mert nem ismerem a többieket, de én …-t és 
…-t tudom nyújtani.”, és felsorolod újra azokat, amik miatt te 
már ott vagy az állásinterjún. Gyakorlatilag sulykolunk. Marke-
ting. Kilencszer kell elmondani valamit, hogy a másik megje-
gyezze.  
9. Mit tudsz a cégünkről? 
10. Van kérdésed? 

Most térjünk vissza a viselkedésalapú interjúkérdésekre! Itt 
általában ilyeneket szoktak kérdezni: 
1. Meséljen egy olyan esetről, amikor egy nehéz helyzetet kel-
lett megoldania! Pontosan mit tett? Hogyan gondolkodott? Mi 
lett a végeredmény? – Minél hosszabban és szórakoztatóbban 
mesélsz, annál jobb. Ezt pedig gyakorolni kell, akár tükör előtt! 
Telefonnal is felvehetjük a diktafon funkcióval, így kiderülhet, 
hogy milyenek vagyunk mások számára. Amikor idegenként 
halljuk magunkat, az nagyon jó dolog, mert felismerünk egy 
csomó hibát, amit egyébként el szoktunk követni. Egyszerű 
gyakorlat, egyszer kell megpróbálni.  
2. Előfordult, hogy tanácsot kellett adnia valakinek? Kinek? Ho-
gyan elemezte a problémát? Hogyan érvelt? Elfogadták a ja-
vaslatát? 
3. Olyan változásokhoz kellett igazodnia, amelyeket nem Ön in-
dított el. Hogyan tudta mégis megvalósítani? – Nyugodtan 
mondjuk el a Covid-dal kapcsolatos tapasztalatainkat! 
4. Meséljen el egy helyzetet, amikor a csapat tagjai nem értettek 
Önnel egyet! Mit tett? – Vagy megpróbálom megismerni az ő 
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álláspontjukat, vagy ragaszkodom a sajátomhoz. Mindkét ese-
tet meg kell említeni, ilyen is, olyan is volt mindenki életében. 
5. Mondjon egy olyan esetet, amikor igen hasznosnak bizonyult, 
hogy valakinek a nem-verbális jelzéseire is oda tudott figyelni! 
– Ezt általában értékesítőktől szokták kérdezni.  
6. Úgy érezte, sikeresen kommunikált valakivel, akivel egyéb-
ként nem kedvelték egymást. Milyen nehézségekkel kellett 
szembenéznie? Hogyan oldotta meg? – Nagyon fontos, hogy 
világosan, egyértelműen fogalmazzunk. Aki úgy reklámozza 
magát, hogy jó problémamegoldó, az biztos lehet benne, hogy 
folyamatosan problémákat fog kapni. Nem munkát, nem felada-
tot. Problémákat. Ami hasonlóan szigorúan tilos kifejezés, az a 
terhelhető. Nem vagy terhelhető, hidd el nekem! Le se írd! Írd 
azt, hogy szorgalmas vagy, az még igaz is! 
7. Mondjon egy példát arra, amikor fontos célt tűzött ki maga 
elé! Hogyan küzdötte le az akadályokat?  
8. Beszéljen egy olyan célkitűzéséről, amit végül nem sikerült 
elérnie! Mi akadályozta meg ebben? Hogyan értékeli utólag a 
történteket, saját szerepét?  
9. Mi volt a legnehezebb döntés eddig az életében? Hogyan 
döntött? Mi lett az eredmény? – A nehéz döntés ne magánéleti, 
hanem szakmai kérdés legyen. Érdemes valami olyat említeni, 
ami kötődik a szakmához.   

10. Írjon le egy helyzetet, amikor egy olyan személlyel kellett 
együtt dolgoznia, aki nem kedvelte! Hogyan tudta kezelni a 
helyzetet?  

A béralku az első interjú előtt megkezdődik. Egyeztesd a nagy-
ságrendet! A salary guide egy publikusan elérhető lista, amely 
összesíti, hogy melyik iparágban, melyik pozícióban mennyit 
kereshet egy munkavállaló. Légy tisztában az értékeiddel, tudd, 
hogy mennyit ér a tudásod! Tudd, milyen pénzen felüli juttatá-
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sokat, szolgáltatásokat, szakmai támogatást szeretnél! A bér-
alku során bátran adj időt magadnak, nem kell azonnal vála-
szolni, illetve kérj visszajelzést arra vonatkozóan, hogy szá-
mukra megfelelő-e az általad mondott összeg. Alkura is mindig 
készülj! Mennyi a próbaidő? Hol van benne a rugalmasság? Hol 
van a munkaidőben a rugalmasság? Nem kell mindent elfo-
gadni. Tudd, hogy mire mondasz nemet! Arra figyelj, hogy ha 
rossz helyzetben vagy, rossz állásba kerültél, akkor ne ragadj 
benne! Rossz állást bármikor találsz, ezt garantálom.  

A munkaidő-alku kapcsán kérdezd meg, hogy ha elfogadod az 
állást, hogy fog kinézni egy heted. Irodába jelentkezők mindig 
kérdezzenek rá a home office lehetőségére, a home office a 
végtelen lehetőségek hazája. A négyórás munka nem a nyolc-
órás munka fele, hanem legalább a 60%-a, épp ezért az ára-
zásnak is így kell alakulnia. Az elképzelt napirendedet, hogy 
melyik nap mennyit tudsz dolgozni, pontosan tudnod kell. Az ál-
lásinterjú végén kérdezd meg, hogy mi lesz a következő lépés! 
Dönteni nem fog tudni, de kérhetsz elérhetőséget, és később 
keresheted: először e-mail-ben, utána telefonon, ha fontos szá-
modra az állás. Interjú után ne hallgass, kommunikálj profi mód-
jára! Ne sértődj meg, ha nem téged választanak! Válaszhiány 
esetén is maradj udvarias! Ha melléfogtak, még az is lehet, 
hogy ezüstérmesként téged fognak visszahívni. Nem érdemes 
azzal foglalkozni, hogy miért nem téged választottak. Ahhoz a 
céghez, akkor és ott te valamiért nem passzoltál. Ha megtanu-
lod, hogy náluk miért nem voltál jó, és azon változtatsz, az a 
többi céghez nem lesz releváns. A másik, hogy tudd, hogy mi-
kor kell továbblépned! Egyszer vagy kétszer érdemes rákér-
dezni, hogy született-e döntés, többször nem. Drága az időnk, 
foglalkozzunk azzal, aki érdemben választ tud adni a kérdése-
inkre. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és remélem, hogy 
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tetszett, amiket mondtam. Ha esetleg van kérdése valakinek, 
akkor én itt vagyok, és nagyon szívesen válaszolok. 

 
Hallgató: Szenzációs volt az előadás, gratulálok! Hihetetlen, 
hogy mennyi mindenre kitért! Én elég sokszor részese voltam 
hasonló helyzeteknek, és való igaz, hogy a fiataloknak nyerő 
pozíció, ha megpróbálják ezeket betartani. Mit ajánlanál az idő-
sebb korosztály számára annak érdekében, hogy érvényesülni 
tudjon?  

Fazekas Éva: Értem a kérdést, erre szoktam egy nagyon szem-
léletes példával válaszolni. Nemrég volt az a repülőbaleset, 
amikor a Hudson folyóra tette le a pilóta a repülőgépet azért, 
hogy ne sérüljön meg senki. Ez egy senior pilóta volt. Seniornak 
hívjuk azt az idősebb korosztályt, akinek tagjai még dolgoznak, 
de közel állnak a nyugdíjazáshoz. Tehát senior korú pilóta volt, 
akit nem vettek fel nagy repülőtársaságok. Alapvetően ez a tör-
ténet egy nagyon jó válasz az idősebbek foglalkoztatásának 
kérdésére. A senior korúak egy csomó mindent megtanultak, 
egy csomó hibát láttak már, esetleg el is követték azokat, és 
nem fogják még egyszer megtenni. Az idősebb munkavállaló 
ismeri a kockázatokat, és kevesebbet hibázik. Önmagában emi-
att nagyon fontos, hogy minden cégnél legyen legalább egy idő-
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sebb ember. Mindig versenyelőny diverznek lenni, a diverz cé-
gek sokkal sikeresebbek. A senior kor emellett hitelességet is 
kölcsönöz. Mindig lehet érvelni.  

Szani Marianna: A komment, amit írtál, az arról szólt, hogy ho-
gyan lehet reagálni arra a kérdésre, hogy „Hova fogod tenni a 
gyereket?”. A kisgyerekes anyák réme. 

Fazekas Éva: A válasz nagyon egyszerű: „Én úgy látom, hogy 
önök egy nagyon profi cég. Néha előfordul hogy beteg lesz a 
gyermek, ilyenkor vagy otthon kell vele maradnom, vagy másra 
bízom. De ha otthon kell vele maradnom, akkor – egy ilyen pro-
fin szervezett cégben – a munkát át tudom adni másnak? Én is 
szívesen átveszem mástól, hogyha majd így alakul.”. És erre 
mit fog mondani? Hogy ők nem egy profi cég, ők nem így mű-
ködnek?  

Hallgató: Ez nagyon hasznos volt, köszönöm szépen! Mosta-
nában sokszor felvetődik az önéletrajzok kapcsán a kérdés, 
hogy kell-e fényképet küldenünk. Te mit gondolsz erről? 

Fazekas Éva: Én azt szoktam mondani, hogy jóval nehezebb 
egy olyan papírt kidobni, amin van egy arc. Amikor nincs arc az 
önéletrajzodon, akkor az csak egy betűhalmaz. Ha ráteszed a 
fényképedet, akkor egy ember. És ez nem mindegy. Embernek 
sokkal nehezebben mondunk nemet, és egy ember sokkal in-
kább tud hatni valakire. A másik előnye, hogy fel tudod hívni 
magadra a figyelmet, akárcsak a hobbid leírásával.   
 

G. Dia 
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CSAK-Pont előadások  
a Hódmezővásárhelyi Foglalkoztatási Paktum 

konferenciáján 

 
Mivel az idén a járvány miatt előtérbe kerültek az atipikus fog-
lalkoztatási formák, a Hódmezővásárhelyi Foglalkoztatási Pak-
tum idei első rendezvényét is ez a téma uralta. 

Először dr. Vígh Csanád, a Dr. Hegedűs Péter Ügyvédi Iroda 
ügyvédjelöltje beszélt a rugalmas munkaidőről, a távmunkáról, 
a részmunkaidőről, határozott idejű foglalkoztatásról és home- 
office-ról, amelyeknek az előnye, hogy minimálisra csökken 
vagy el is tűnik a személyes kontakt, ezzel együtt csökken a 
fertőzés veszélye, viszont nem szűnnek meg a munkahelyek. 

Ezután a Nonprofit Hagyomány Alapítvány két munkatársa, 
Kisné Répás Nóra, humánerőforrás-menedzser és Baksa Jó-
zsef, projektmenedzser tartott előadást arról, hogy alapítvá-
nyunk miben és hogyan tud segíteni a hozzánk fordulóknak. 
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Szó esett a GYES-ről, GYED-ről visszatérők nehézségeiről, ar-
ról, hogy számukra különösen előnyös az atipikus foglalkozta-
tás, hiszen ennek segítségével fokozatosan szoknak bele, il-
letve vissza a munka világába. További előny, hogy például a 
távmunka vagy a home-office esetében azok a munkavállalók 
is esélyesek lehetnek, akik eddig azért nem találtak munkát, 
mert nem vagy csak nehezen tudtak eljutni a munkahelyre a 
távolság miatt. Szintén csökken a táppénzes napok száma. 
Kisné Répás Nóra megemlítette az atipikus foglalkoztatás hát-
rányait is, például kevesebb lehet a jövedelem, illetve nem min-
denki alkalmas távmunkára vagy home-office-ban történő fog-
lalkoztatásra. A munkaerőpiacra visszatérőknek azonban érde-
mes előre megtervezni visszatérésüket, fejleszteni, moderni-
zálni tudásukat. Ebben és számos más, munkaerőpiaci kérdés-
ben segít az alapítvány, képzések, tájékoztatók, klubok tartásá-
val. Baksa József a Családbarát munkahelyekről beszélt, illetve 
a Családbarát védjegy megszerzésének kritériumairól. Érde-
mes a munkáltatóknak megpályázni ezt a megtisztelő címet, 
mert a jövő mindenképpen azoknak kedvez, akik dolgozóikat 
hosszú távon meg tudják tartani, mindkét fél megelégedésére. 
Végül Bereczki Pál, a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhiva-
tal osztályvezetője tartott előadást a náluk igénybe vehető se-
gítségekről és szolgáltatásokról. 

Sz. Marianna, B. József 
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Elégedett ügyfeleink 

Elégedett ügyfél – Kádár Szabina 

 
2020. december 8-án Álláskereső klubunkban vendégünk volt 
Kádár Szabina mint sikeresen elhelyezkedett, elégedett CSAK-
Pontos ügyfél. Az interjú során arról kérdeztük, hogyan segített 
neki a munkaerőpiaci elhelyezkedésében a CSAK-Pont. 

Szabina Mezőhegyesen, cukrászként helyezkedett el egy csa-
ládi vállalkozásnál, melyet nagy örömmel és lelkesedéssel vé-
gez. Korábban a CSAK-Pontnál részt vett háromféle képzésen 
is, a Munkaerőpiaci reintegráció képzésen, a Munkáltatók kép-
zésen, és a Társadalmi partnerképzésen is. Ezek közül ki-
emelte, hogy a leghasznosabbnak a munkáltatói képzést tar-
totta. „Azért tetszett, mert sokat megtudtam, hogyan kell egy 
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munkáltatónak foglalkozni a munkavállalóval, mire kell figyelni, 
hogyan legyünk családbarát vállalkozás.” A képzés hatására 
Szabina komolyan elgondolkodott azon, hogy egy meglévő vál-
lalkozást átvesz, és vállalkozóvá válik, de a boltvezető tanulmá-
nyait még nem fejezte be, emiatt másképp döntött. 

Több fejlesztésünkön is részt vett: álláskeresési kezdő, időgaz-
dálkodás, határtalan önismeret, gazdálkodj tudatosan, munka-
vállalói élmény, vállalkozz okosan és határtalan kommunikáció 
fejlesztéseken. Elmondta, hogy minden fejlesztés során sokat 
tanult, sok hasznos tippet, információt gyűjtött, amelyek közve-
tett módon mind segítettek neki az elhelyezkedésében és a fej-
lődésében. A fejlesztések közül az Álláskeresési kezdő fejlesz-
tést emelte ki, ahol az állásinterjúra való felkészítést, a próba 
interjút nagyon hasznosnak tartotta. „Az interjúra való felkészí-
tés sokat segített nekem, magabiztosan vettem részt az állás-
interjún, és ki is választottak engem, megkaptam az állást.”. 

Nemcsak képzéseken, fejlesztéseken, hanem számos előadá-
son, klub-beszélgetésen is aktívan részt vett, melyek mind hoz-
zájárultak fejlődéséhez. 

A beszélgetés végén azt üzente minden résztvevő álláskereső-
nek, hogy: „Soha ne adjátok fel, próbálkozzatok, fejlesszétek 
magatokat folyamatosan, hogy el tudjátok érni a számotokra 
legmegfelelőbb állást!”. 

O. Sz. Ágnes 
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Elégedett ügyfél – Nagy Éva 

 
A héten Nagy Éva volt vendégünk, akivel interjút készítettünk, 
mint sikeresen elhelyezkedett CSAK-Pontos ügyfelünk. Arról 
beszélgettünk, mivel foglalkozik most, hogyan talált ránk, és ho-
gyan segített neki a munkaerőpiaci elhelyezkedésében a 
CSAK-Pont. 

Éva Hódmezővásárhelyen, a belvárosban található Sofőr Gép-
járművezető Oktató Bt.-nél helyezkedett el mint adminisztrátor. 
Feladata az OKJ-s gépkezelői képzések, valamint a hatósági 
gépkezelői tanfolyamok szervezése, teljes körű adminisztrá-
lása. ”Teljesen új munkakör és kihívás is volt ez számomra, de 
nagyon gyorsan belejöttem, és nagyon szeretem ezt csinálni. 
Jó hangulatú a csapat, gyorsan elrepülnek a munkaórák.” 

A CSAK-Pontnál két képzésen is részt vett, a Munkaerőpiaci 
reintegráció c. képzésen és a Társadalmi partnerképzésen. 
Szinte valamennyi meghirdetett fejlesztésünkön is részt vett: 
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önismereti, határtalan kommunikáció, álláskeresési, interjú-
technikák, időgazdálkodás, reziliencia, határtalan önismeret, in-
formatika kezdő, angol nyelvgyakorló ösztönző, munkavállalói 
élmény, digitális marketing, álláskeresési kezdő, gazdálkodj tu-
datosan fejlesztéseken. 

Évával beszélgettünk a kezdetekről is, hogyan talált rá a CSAK-
Pontra. 2020 áprilisában, a Szuperinfóban találkozott először a 
CSAK-Pont hirdetéssel. Korábbi negatív tapasztalatai miatt az 
elején kétségei és fenntartásai voltak a projekttel kapcsolatban. 

„Önkéntesként itthon elvégezhető feladatokat kaptunk – illetve 
nem is kaptunk, mert itt számomra meglepő módon, a feladato-
kat nem kiosztották, hanem mi választhattuk meg, melyhez nem 
kellett más, csak egy számítógép és internet hozzáférés. Fon-
tosnak éreztük magunkat, közben részt vehettünk fejlesztése-
ken is. Minden fejlesztés más-más témakörű volt, de mindenhol 
tanultunk, fejlődtünk, mindezt úgy, hogy elmondhattuk saját ta-
pasztalatainkat is. 

Nekem talán az álláskeresési fejlesztések, a kommunikációs, 
az önismereti, a digitális marketing adott a legtöbbet, de nagyon 
nehéz kiemelni párat az összesből. Nagyon hálás vagyok mind-
azért, hogy bizalmat szavazva nekem, a csapatuk tagja lehet-
tem. Megerősítették bennem azt, hogy az elhelyezkedés terén 
az elképzeléseim jók, csak sajnos a helyzet, illetve körülmények 
mindig gátat szabtak a sikereknek. 

Kitisztult előttem a cél, és céltudatosan próbáltam úgy alakítani 
a dolgokat, hogy sikereket érjek el. A jelenlegi munkahelyem 
volt tulajdonképpen a cél.” 

Neki az álláskeresésben a nehézséget általában az idő jelen-
tette, mert valaki mindig megelőzte. Jelenlegi munkahelyén 
péntek este került ki az álláshirdetés, ebből tanulva, már szinte 
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azonnal, szombat délelőtt fel is hívta a megadott telefonszámot. 
Minden kritériumnak megfelelt, neki is nagyon szimpatikus volt 
a hirdetés. Az interjúztatás két körös volt, az első nem sikerült 
olyan jól, mint amire számított, de azután a következő alkalom-
mal (eltelt egy pár hét, talán egy hónap is közte) összeszedte 
minden bátorságát, akaratát, mert tudta, hogy nem lesz több le-
hetősége, és az már nagyon jól sikerült. Utólag kiderült, hogy 
sikerének, kiválasztásának kulcsa a szépen megszerkesztett 
önéletrajza, a szerencse és a szimpátia volt. A szerencse azért, 
mert először egy ismerőst választottak ki, de annak a személy-
nek vissza kellett mondania az állást egy nem várt költözés mi-
att. 

„Én rengeteget dolgoztam kereskedelemben és vendéglátás-
ban, mert kellett a pénz, mert kellett, hogy legyen munkám. Az-
tán volt egy pont, ahol azt éreztem elég volt, ezek nem az én 
„szakterületeim”. Az adminisztrációs és az irodai munkát bármi-
kor szívesen csináltam, akár szívességből is. Célommá vált, 
hogy végre olyan állást találjak, amit szívvel-lélekkel fogok csi-
nálni, és nem a nap végét várom folyton (hogy leteljen a mun-
kaidő).” 
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Elégedett ügyfél – Gyapjas Mónika 

A héten Gyapjas Mónika volt vendégünk, akivel interjút készí-
tettünk mint sikeresen elhelyezkedett CSAK-Pontos ügyfelünk-
kel. 

Arról beszélgettünk, mivel foglalkozik most, hogyan talált ránk 
és hogyan segített neki a munkaerőpiaci elhelyezkedésében a 
CSAK-Pont. Mónika a Vimona Dekor Műhely alkalmazottja mint 
dekoratőr és értékesítő. 

„Csupán pár hónapja nyitottunk meg, imádjuk készíteni a külön-
böző ajándéktárgyakat, lakásdekorációkat, esküvői kellékeket, 
nagyon lelkesek vagyunk. Úgy gondolom, ha valaki igazán be-
leadja szívét, lelkét egy vállalkozásba, abból csak jó dolgok szü-
lethetnek, és ez visz minket előre. Igaz, még nagyon sokat kell 
tanulni, és ez is egy tipikusan olyan szakma, ami folyton válto-
zik, így a folyamatos fejlesztés, fejlődés elengedhetetlen.” 
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Mónika részt vett a Munkaerőpiaci reintegráció c. képzésen, és 
nagyon sok előadáson is, mint például a Sikeres nők, A hobbim 
a munkám, a Segítségbank és az álláskereséssel kapcsolatos 
témákban tartott fejlesztések. Ezeken kívül aktív résztvevőként 
jelen volt különböző témájú klub-beszélgetéseken is. Elmondta, 
hogy a munkaerőpiaci reintegrációs képzés a helyes önéletrajz 
megírásában segített neki legtöbbet. „Megtudtam, hogy nem 
szükséges minden alapadatunkat (lakcím, életkor, családi álla-
pot) kiadni a potenciális munkáltatónak, mert az alapján akár 
hátrányba is kerülhetünk a többi munkakeresővel szemben.” 

Álláskereső társainknak azt üzente: „Ne feledjük, hogy a mun-
kavállalónak is vannak jogai, nemcsak kötelezettségei! Merje-
tek kérdezni egy állásinterjún, például merjétek megkérdezni, 
miért keresnek alkalmazottat, új munkaerőt arra az adott mun-
kára! Valószínűleg én a munkahelyemet azért kaptam meg, 
mert olyan dolgokra is rákérdeztem, amiről a munkavállalónak 
joga van tudni, de legtöbben mégsem kérdezik meg.” 

O. Sz. Ágnes 
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Elégedett ügyfél – Csurulyáné V. Edina 

 
A héten Csurulyáné Vidovenyecz Edina volt vendégünk, akivel 
interjút készítettünk, mint sikeresen elhelyezkedett CSAK-Pon-
tos ügyfelünk. Arról beszélgettünk, mivel foglalkozik most, ho-
gyan talált ránk, és hogyan segített neki a munkaerőpiaci elhe-
lyezkedésében a CSAK-Pont. Edina hotel recepciósként dolgo-
zik Békéscsabán, egy három csillagos hotelben. 

„A munkakör ismerős, bár kb. 20 évvel ezelőtt sok tekintetben 
más volt a recepciós pult mögött állni. A munka során használt 
számítástechnikai rendszerek fényéveket ugrottak, ezzel meg 
is gyűlt a bajom, de lassan megtanulom. Azt szeretem benne 
leginkább, hogy mások segítségére lehetek, s hogy adódhatnak 
érdekes megoldandó szituációk is. Ez december óta nekem is 
kijutott, ami akkor nagy izgalommal, utólag nagyrészt jókora 
örömmel és sikerélménnyel töltött el. Egy olasz vendégünk 
rosszul lett. Mentőt hívtam, a mentősök és a mi vendégünk kö-
zött segédkeztem a mentőautóban állva negyedmagammal. Hol 
angolul, hol olaszul (makogva) fordítottam az orvosi kifejezése-
ket, nyugtattam a vendégünket, de végül minden jól sült el.” 
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Edina 2020 szeptemberében csatlakozott a CSAK Pont fonalá-
hoz, aminek köszönhetően rengeteg előadáson vett részt. 
„Nemrég pedig Viniczai Andi felemelő, két napos Munka és ma-
gánélet című képzésén nyithattam ki a fülemet, lelkemet a va-
lóban építő gondolatokra.” 
Elmondta, hogy a munkakeresés labirintusában rengeteg 
csapda, útvesztő van. „Sokat magunk gyártunk, sokat maga az 
Élet s benne a nagy Úr: a munkaadó. Ebben gyújtottak szá-
momra lámpást a CSAK-Pont előadásai, azok a beszélgetések, 
amelyek közben azt éreztem nem vagyok egyedül. Sorstársak 
vagyunk, akik egy-egyértékes szót, gondolatot egymással meg-
osztva hasznos útravalót adtunk-vettünk, észrevétlenül is. Ami 
még nekem szerintem segített konkrétan az állásinterjúmhoz, 
az Fazekas Éva Csilla célirányos, Álláskeresési alapok c. elő-
adása volt.” Azért volt az egyik kedvence, mert pont azokra a 
tipikus hibákra világított rá az előadó, amelyeket ő maga is 
számtalanszor elkövetett. Alapos és szakszerű tanácsokat 
adott az előadó, ráadásul egy olyan határozott és céltudatos 
hangnemben, ami erőt ad ahhoz, hogy ne elszenvedő, félénk 
alanyai legyünk egy állásinterjúnak, hanem egyenrangú tárgy-
aló partnerei a munkaerőt kereső vezetőnek. Sokat jegyzetelt 
az előadás során, mert tényleg praktikus irányokat, tanácsokat 
nyújtott az előadó. Ami mellé kell társuljon az a gyors helyzet-
felismerés az adott állásinterjún, hogy kinél mit és hogyan lehet 
kérdezni, kérni. Véleménye szerint ez megérne még egy külön 
előadást. Sok más nagyszerű előadót is meghallgathatott ősz-
szel, most éppen őt ragadta ki. 
Álláskereső társainknak azt üzente, hogy sose adjuk fel! Az, 
ahol most vagyunk az nem a végcél, hanem egy állomás. „Merj 
végig utazni hegyen-völgyön, gyakran nézz ki az ablakon és 
vedd észre hol virágzik NEKED a rét.” 

O. Sz. Ágnes 
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Képzések lezárása – tájékoztató 

2020. szeptember 08-án Baksa József záróbeszédet tartott a 
kétnapos képzésen résztvevőknek. Beszélt a Nonprofit Hagyo-
mány Alapítvány Csanád Család CsakPont-háló további műkö-
déséről, a folytatásról és egyéb részletekről. 

Baksa József, szervezeti vezető elmondta, hogy hálózatként 
működik az alapítvány, 33 civil szervezet, 20 önkormányzat, 20 
vállalkozás körében, egymást segítve, együttműködve. Többek 
között pályázatok írásával foglalkozunk, amelyeket a későbbi-
ekben meg is valósítunk. Pitvarosi székhellyel, de 20 települé-
sen működünk. Széleskörű a jelentkezők palettája, többek kö-
zött ebben a konzorciumban van olyan szövetség, amelynek a 
neve Összetartozunk Szövetség, amely sok határon túli part-
nerrel van összeköttetésben. 

 
Baksa József: „Nagyon fontosak számunkra ezek a kapcsola-
tok, és sok hasznos programot szervezünk. Legnagyobb tárbo-
runk az Identitástábor, amely immáron hatodik alkalommal va-
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lósult meg. Konzorciumban abban tudunk segíteni, hogy min-
denki munkát találjon. Képzéseken és fejlesztéseken is részt 
vehetnek, illetve az alapítványon belüli résztvevőket ajánljuk 
vállalkozásoknak és önkormányzatoknak. 

Jelen pillanatban önök hatféle képzésből egyet kipróbáltak, de 
a képzések palettája változatos, megemlíteném például a mun-
kahelyi hatékonyság, társadalmi partnerség, munka és magán-
élet összehangolása képzéseket. 

Fejlesztések is vannak, amelyek négyórásak, és támogatot-
tak,1000 Ft óránként: például Önismeret, Gazdálkodj tudato-
san, illetve Vállalkozz okosan. Ezeket csak megemlítettem, de 
jelenleg 23 fejlesztésünkön vehetnek részt. Előadásokon min-
den este 17:30-tól részt vehetnek, szívesen fogadjuk aktív hoz-
zászólásukat, véleményüket. 

 
Ebben az évben 250 előadást szervezünk. Mindenkinek tudnia 
kell, ez a program 2020. december 31-én lezárul, de dolgozunk 
a fenntartásában, illetve új pályázatok kerülnek kiírásra, és 
azokban is meg akarunk felelni. Igaz, ti mint résztvevők, a prog-
ram vége felé találtatok ránk, de aki aktívan részt akar venni, az 
tud is. Változtattunk a sorrenden, először előadáson kell részt 
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venni, utána fejlesztésen és utána a képzésen. Ezek után szí-
vesen dolgozunk együtt önkéntesként a legaktívabb tagokkal. 
Következőkben arról is beszélnék, hogy legelőször a tréner, 
Viniczai Andrea ajánlatát kérjük ki, majd a legjobb, legaktívabb 
csoporttag motivációs levelet tud küldeni az osszetarto-
zunk.szov@gmail.com-ra olyan céllal, hogy együtt akar dol-
gozni velünk. Az önkéntes munka vállalásán kívül lehetőség 
van ösztöndíjas programban is részt venni, melynek célja az el-
helyezkedés elősegítése. 
A motivációs levélben mindenki, aki szeretne velünk együtt dol-
gozni, írja le, mit szeret csinálni, miért lenne ez neki fontos, il-
letve ez a lehetőség hogyan segít neki a továbbiakban, hogy 
megtalálja a számára kedvező munkát.  
Online tevékenységről van szó, olyan elvégezhető feladatokról, 
mint például a közösségi oldalak kezelése, médiaoldalak keze-
lése, szövegszerkesztés, filmszerkesztés, rendezvényszerve-
zés, mely során önkéntesként ezen területeken tapasztalatokra 
tehetnek szert, segítve a munkaerőpiacra való visszatérést. 
Programunk megvalósításának és megszervezésének 80-90%-
a online, interneten keresztül működik.  

Létrejött továbbá a Segítségbank szolgáltatásunk. Mindenki tud 
valamiben segíteni másoknak önzetlenül, és ezt visszakapja. 
Szívesen bevonnánk azokat, akik a fenti feladatokat el tudnák 
végezni. Képzés után Facebook csoportban kikerül az elége-
dettségi kérdőív, várjuk visszajelzéseiket. Köszönöm a figyel-
müket, részvételüket, aktív hozzászólásaikat, hozzáállásukat.” 

F. Daniella 

 

 

mailto:osszetartozunk.szov@gmail.com-ra
mailto:osszetartozunk.szov@gmail.com-ra
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CSAK-Pont megnyitó – 2018. 08. 22. 
Helyszín: Pitvaros, Arany János utca 16/1. 

 
 

Eddigi tevékenységeink képekben 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018. augusztus 15-én sikeres au-
ditálásra került Család- és Karrier-
Pont központi épülete Pitvaroson. 

Sikeres audit 

2018. augusztus 28-án, 11 órától kezdődött a pitvarosi Család- 
és KarrierPont megnyitója, melyen Radó Tibor polgármester 
köszöntőjét követően Szani Marianna foglalta  össze megnyitó 
beszédében a CSAK-Pont céljait. Ezt követően a IV. Iden-
titástábor résztvevői adtak kulturális műsort. 
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Szórólapozás Pitvaroson 
2018. 10. 01.  

 
 

Első képzésünk szórólapja 

 
 

15:00 – 15:30 Meghívottak fogadása, nyitóbeszéd 
A pitvarosi CSAK-Pont helyszínének, működésének és jövő-
beni terveinek bemutatása. A Szakmai Tanácsadó Testület 
működési  formáinak bemutatása. 
15:30 – 16:00 Kerekasztal beszélgetés 
A felmerülő kérdések megbeszélése 
Ötletelések a Szakmai Tanácsadó Testülettel a CSAKPont mi-
nél optimálisabb műkö désének elősegítésére 
16:00 – 17:00 Dokumentálás: együttműködési megállapo-
dások megkötése. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

Munkavállalói workshop 
2018. 09. 13. 

 
 

Tanácsadó testületi gyűlés
2018. 09. 18. 
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Munka és magánélet összehangolása képzés, Pitvaros 
2018. 12. 18-20. 

„Abban szeretnénk nekik segíteni, hogy fel tudjanak készülni 
a munkavállalásra, van, akinek ez könnyebben megy, részt 
vehetnek kompetenciafejlesztő, így például kommunikációs 
tréningen vagy álláskeresési tréningen, megtanítjuk őket ön-
életrajzot írni, ha éppen arra van szükségük. Ha esetleg va-
lami nagyobb életvezetési probléma elé kerültek, akkor 
szakembereink nyújtanak mentorálást, tanácsadást.” 

Puskás Hajnalka, Család- és KarrierPont, BKMKIK 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Életvitel: Túrós batyu készítése 
2018. 10. 10. 

A találkozó résztvevői megtanulhatták a túrós batyu elkészí-
tésének lépéseit. 
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Háztartás-gazdaságtan képzés 
2019. 05. 22-23., Csanádpalota 

Álláskeresési rapid randi fejlesztés 
2019. 09. 19.  

A háromalkalmas fejlesztés során támogató közösségben, 
játékos módon készítettük fel a résztvevőket az ál-
láskeresés során felmerülő helyzetekre, segítséget nyújtot- 
tunk a motivációs levél és önéletrajz  megírásában. Ezeken 
felül pedig abban is segítünk, hogy mindenki megtalálja a 
hozzá illő álláshirdetést, továbbá reményeink szerint 
munkahelyet is. 
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Sikeres nők vidéken c. előadás 
2019. 10. 24. 

Pitvaros 
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A CSAK-Pont Foci Kupája 
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CSAK Családi délután
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A CSAKtív kiadvány szerkesztőségének 
munkájáról 

Az online kiadványban lelkesen 
részt vevő szerkesztőség új in-
formációkat tudhatott meg a ve-
zető szerkesztőtől. Ezentúl min-
den héten szerdán estig - az ak-
tuális aktivitások rovat cikkei ki-
vételével - fel kell tölteni az 
anyagokat a közös Google 
Drive-ba. Szépen gyűlnek az 
anyagok, a cikkírók és interjúké-

szítők örömmel és lelkesen dolgoznak. 
A korrektúra szerda esténként kezdődik. A beküldött anyagok 
alá kerül a cikk korrektúrázott változata, így a cikkírók láthatják 
miben változott a szöveg, és mire kell figyelniük a következő 
írás elkészítésénél. 
Minden héten pénteken van lapzárta. Ekkora már elkészül a kö-
vetkező heti kiadvány feladatelosztása. A tördelést előre elké-
szítik a lapszerkesztők. Minden szerkesztő előre tudja, hogy 
mekkora terjedelemben kell megírnia az adott cikket. Örömmel 
tudtuk meg, hogy december 9-én, szerdán lesz az első elektro-
nikus újságírás fejlesztés, amelyen a szerkesztőség tagjai vesz-
nek részt, hogy szakmai tudást szerezzenek, és mélyebb bete-
kintést nyerjenek az újságírás rejtelmeibe. 
A szerda délelőtti fejlesztéseken a résztvevők sajtóműfajokat, 
tördelési technikákat tanulnak meg, ezzel a CSAK Pont lehető-
séget ad a személyes fejlődésre. 

M. Ágnes 
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A CSAKtív kiadvány válogatott cikkei 

Képzések, fejlesztések, előadások 

Versengő oroszlán vagy alkalmazkodó medve? 

 

Makkai Barbara Tünde pszichológus Konfliktusmenedzsment 
című belső fejlesztésén vehettek részt a CSAK-Pont munkatár-
sai 2020. 10. 05-én. Nem volt meglepő a fejlesztés iránti nagy 
érdeklődés, hiszen olyan témát feszeget, amely hétköznapja-
inkban, családi életünkben és munkahelyünkön egyaránt jelen 
van. A fejlesztés az együtt gondolkodás és interaktivitás jegyé-
ben zajlott. A résztvevők meghatározták, hogy mit jelent a konf-
liktus fogalma, milyen tényezők vezethetnek konfliktus kialaku-
lásához, és hogyan kell ezeket a szituációkat megfelelően ke-
zelni. Mindenki egyetértett azzal a tézissel, hogy a konfliktuske-
rülés nem megoldás, mivel további feszültséget, meg nem ér-
tést generál. Tünde elmondta, hogy akkor lehet jó egy konflik-
tus, ha elősegíti a csoport céljainak elérését. A fejlesztés egyik 
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kulcsmondataként a következőt fontos kiemelni: a konfliktuske-
zelés előfeltétele, hogy nyitott aggyal és nyitott szívvel fordul-
junk a másik felé. Felhívta a figyelmet, hogy mindig empátiával 
és együttműködési szándékkal kell fordulni a másik félhez, kü-
lönben nem találunk megoldást a konfliktusra. Tünde figyelmez-
tetett az egészséges határok betartására a konfliktusmegoldás 
során. Szerinte nagyon fontos, hogy nézeteltéréseink megoldá-
sakor szem előtt tartsuk szükségleteinket, érdekeink képvisele-
tét, az asszertív kommunikáció alkalmazását, felvállalni magun-
kat és olyan alapelveket, mint a tisztelet vagy a figyelem. Bátorít 
arra, hogy ne féljünk megvédeni magunkat, viszont mindezt egy 
optimális határon belül tegyük, különben megsérthetjük a másik 
felet. Rávilágított arra is, hogy nem jó megoldás olyan szemé-
lyen levezetni a feszültséget, aki nem tehet az adott konfliktus-
ról. Mindamellett, hogy módszereket kínált a hatékony konflik-
tuskezelésre, a fejlesztés önmegismerési funkcióval is bírt a 
változatos esettanulmányok és tesztek révén. Szemléletes 
példa erre a Thomas-Kilmann teszt, amelyből a résztvevők 
megtudhatták, hogy a versengő oroszlán, az elkerülő teknős, az 
alkalmazkodó medve, a problémamegoldó bagoly vagy esetleg 
a kompromisszumkereső róka kategóriája jellemzi őket legin-
kább. 

B. Emőke 
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Makkai Barbara Tünde: 
Családom erősségei, megpróbáltatásai fejlesztés  
Bizalmas beszélgetést folytattunk Makkai Barbara Tündével a 
terhek és akadályok leküzdése érdekében. Egészen mélyen 
visszatekintettünk arra a kérdésre, hogy „Ki vagyok én?”, apró 
részletekbe menően (pl. Mi a nevem, és mi volt az oka, hogy 
ezt a nevet adták nekem a szüleim?). Nagyon fontos, hogy mi-
lyennek látjuk önmagunkat, mert nagyban befolyásolja az élet-
vitelünket. Az ember az emlékeiből táplálkozik. A gyermekko-
runk emlékképeire kellett fókuszálnunk, és arra, mit érzünk 
ezekkel a pillanatképekkel kapcsolatban. A pozitív és a negatív 
emlékeinket is a felszínre kellett hoznunk. Fontos feladat volt 
még itt, hogy ezt kapcsoljuk össze a mostani életünkkel. Ezek-
ből láthatjuk, mennyire engedjük, hogy a múltunk beárnyékolja 
a jelenünket. Nemcsak a boldog pillanataink, hanem a sérelme-
ink is meghatározzák a jövőbeli életünket, hiszen ezeket a dol-
gokat is átadjuk a szeretteinknek. Szembesülhettünk önma-
gunkkal. Beszélgettünk a negatív értékelések káros hatásáról 
és a pozitív hatású dicséretről is, hiszen a felnőttkori önértéke-
lés alapjai a gyermekkori tapasztalatokra épülnek. Itt fel tudtuk 
oldani a bennünk maradt negatív érzéseket, ami nagyon fontos, 
hogy teljesebb.  boldogabb életet élhessünk. A feldolgozatlan 
múlt hatással van a karrierünkre, párkapcsolatunkra és az ön-
bizalmunkra is. Egymást ösztönözve és tanácsokkal ellátva ért 
véget ez a fejlesztés.     

 Sz. J. Orsolya 
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CSAK Belső Kedvenc Képzés, 
 avagy a “gólya” kérdése 

2020. 09. 02. 03-án az egyik kedvenc mentorom, Viniczai And-
rea tartott egy kétnapos belső képzést a CSAK-Pontos munka-
társaknak. 

 
Miért kedvenc? Talán azért, mert Andi nagyban befolyásolta a 
további tevékenységemet a szervezet munkájában, és ráéb-
resztett, hogy odafigyeléssel és megfelelő önismerettel hasz-
nos tagja lehetek ennek a közösségnek. A képzés a munkatár-
sak és az önkéntes kollégák kommunikációjára helyezte a 
hangsúlyt. A CSAK-Pontos munkatársak és önkéntesek a kép-
zésen csapatépítést, közösségépítést sajátíthattak el, miköz-
ben fejlődtek, és új dolgokat tanulhattak. Andi képzései tele 
vannak újabbnál újabb feladványokkal, amelyekben mindenki 
szívesen vesz részt, mivel fenntartják az interakciót. Új honla-
pok bemutatásával is próbál minket fejleszteni, ahol a résztve-
vők kommunikálhatnak egymással. Ilyen honlap például a 
menti.com, ahova válaszokat beküldve jobban megismerhetjük 
egymást az interneten keresztül. 
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A képzés során egyik kedvencem volt a „Szerinted milyen állat 
szimbolizál téged?” című játék, melyben a rejtélyes gólya is elő-
került. A kétnapos képzés során voltak, akik nagyon jól ismerték 
egymást, mások most találkoztak először. Itt került szóba a gó-
lya, mivel valaki ezt az állatot választotta, úgy vélte, hogy ez 
jellemzi őt a legjobban. 

Mindenki azt gondolta, hogy a gólya vidám, újító, szeret utazni, 
egyik helyről a másik helyre költözik, alkalmazkodó, vidám ka-
rakter. A résztvevők lányra tippeltek, mégpedig rám, de nem én 
voltam a gólya. Nagyon titokzatosan, de kiderült, hogy a CSAK-
Pont vezető, Baksa József választotta ezt az állatot. Viniczai 
Andrea szerint azért választotta ezt, mivel Szeged, Pitvaros, 
Hódmezővásárhely, Csanádpalota között nagyon sokat ingázik, 
de elmondása szerint teljesen megvezette őt is, még rá is kér-
dezett: „Az ingázás miatt vagy a gólya, Józsi?”. 

Baksa József elmondta, hogy azért választotta ezt az állatot, 
mert “van egy kicsi köze a CSAK-Ponthoz, mint a logóban is 
látszik, a gólya szájában ott van egy gyermek, mely a család-
alapítást szimbolizálja”. 

Megjegyezte még, igaz, egy gyermeke született, de majdnem 
hét van, és bár szeret utazni, de mindig visszatér oda, ahonnan 
elindult. 

F. Daniella 
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Informatikai képzés,  
hatékony munkavégzés 

Milyen képességek fontosak a munkaadók számára? A jó mun-
kaerő magabiztosan kommunikál, hatékonyan oldja meg a 
problémákat, beszél angolul, rendelkezik alapvető informatikai 
tudással, precíz, önállóan, és csapatban egyaránt jól tud dol-
gozni. 

A munkaadók szemében a szakmai tényezők mellett ezek a 
legfontosabb készségek, derült ki az International Business 
School (IBS) és a Profession.hu kutatásból. 

Szinte minden szellemi munkára vonatkozó álláshirdetésben el-
várás valamilyen szintű számítógépes ismeret. 

Egy pályázó nem szerkeszti a Word-ben írt szöveget, az Excel-
ben pedig csak az összeadás, kivonás funkciókat és a cellaszí-
nezést használja, akkor alapszintű ismerettel rendelkezik. 
Amennyiben a Word-ben szerkeszt is (középre helyezi, variálja 
a betűtípusokat és betűméreteket), az Excelben pedig képletek, 
függvények segítségével összead, szoroz, átlagot von, akkor 
számítógépes tudása felhasználói szintű. 

Az irodai munkákhoz alapvető elvárás a felhasználói szint. A 
nem középvezetői munkakörök betöltéséhez legtöbbször a fel-
használói szint szükséges, az MS Office programcsomag, a 
Word és az Excel programok, illetve valamilyen levelező prog-
ram ismeretét és biztos használatát várják el a munkáltatók. 
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A hirdetéseket böngészgetve a fentiek mellett jellemzően elvá-
rásként szerepel még az "általános" számítógépes ismeretek 
kategória, a "középfokú" és a "professzionális". Mint Bucsai 
András elmondta, a középfokú megegyezik a felhasználói szin-
tűvel, általános szintű tudás alatt pedig az MS Office program-
csomag ismeretét, szövegszerkesztést, táblázatkezelést és a 
levelezést értik a munkáltatók. 

Professzionális tudás: be tudja tanítani a kollégákat. Ha egy 
normál felhasználó és nem egy IT szakember annyira elmélyült 
egy szoftver megismerésében, hogy mintegy mentorként a kol-
légák segítségére tud lenni a betanításban, akkor nevezzük 
professzionálisnak a tudását – a magyarázta a személyzeti ta-
nácsadó. 

Profinak az nevezhető –  tette hozzá Müller Helga, a Wifi Hun-
gária Oktató és Továbbképző Intézet képzési vezetője –, aki a 
Word-ben makrókat (egyszerű, rögzített feladatsorokat) alkal-
maz, össze tudja hasonlítani a dokumentumokat, és együtt tud 
működni másokkal ugyanazon a dokumentumon. Az Excel ese-
tében pedig az számít profinak, aki képes makrókat, saját kép-
leteket létrehozni egy olyan feladatsorra, amelyet a munkája so-
rán többször használ. 

SAP: elvárás a bérszámfejtőknél. 

A középvezetői, illetve szakértői pozíciók elnyeréséhez az Ex-
cel és a Word komolyabb ismerete szükséges. Mint Müller 
Helga elmondta, ez a Word-nél általában azt jelenti, hogy a pá-
lyázó táblázatot és képeket szúr a dokumentumba. Az Excel 
esetében pedig ismeri a logikai és a mátrix függvényeket, illetve 
egy táblázatból, amelyben például a munkatársak szerepelnek 
névvel, címmel, pozícióval, a dolgozók közül szinte egy mozdu-
lattal ki tudja gyűjteni az adminisztrátorokat. 
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A középvezetőknél általában elvárás még egy specifikus szoft-
verben való jártasság. A bérszámfejtőknél például az SAP azon 
modulja, amely tartalmaz bérszámfejtésre vonatkozó részmo-
dult. A középvezetőknek emellett olyan programot is ismerniük 
kell, amely segítségével prezentációkat tarthatnak (például a 
PowerPoint) tárgyalások, beszámolók, értékelések során. A fel-
sővezetőknek pedig a fentiek mellett ajánlott legalább egy vál-
lalatirányítási rendszer alkalmazásával tisztában lenniük, hogy 
a megfelelő riportokat és elemzéseket rutinosan el tudják készí-
teni. 

Forrás: www.hrportal.hu, www.profession.hu 

Sz. Attila 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hrportal.hu/
http://www.profession.hu/
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Molnár Szabolcs, KATÁ-s vállalkozó előadása 
Molnár Szabolcs nevével először a https://katasleszek.hu/ web-
oldalon találkoztam, mivel mindig is szerettem volna többet 
megtudni a KATÁ-s vállalkozás mikéntjéről, illetve a csapattár-
saim közül is sokan szeretnének vállalkozást indítani, így ké-
zenfekvő ötletnek tűnt a felkérése. Molnár Szabolcs, a katasle-
szek.hu ügyvezetője és oktatója Facebook eseményt hozott 
létre, hogy a közelgő előadására és klubra a Csanád Család 
CSAK Pont-hálóval karöltve, minél szélesebb körben felhívja a 
figyelmet. 

Nézzük meg, hogy pontosan miket tudhattunk meg ezen az elő-
adáson? Megtudtuk, hogy Szabolcsék a katasleszek.hu honla-
pon online képzéseket tartanak kimondottan KATA adózó 
egyéni vállalkozóknak azért, hogy az adózást megkönnyítsék a 
számukra, és inkább a vállalkozásukkal tudjanak foglalkozni. 

A prezentáció ideje alatt Szabolcs megosztotta a weboldaluk 
képzésekkel kapcsolatos felületét is. Az előadás elején megis-
mertük, hogy pontosan mi is a KATA adózás előnye, illetve, 
hogy miért is volt forradalmi változás, amikor bevezették ezt az 
adózási módot. Kiderült, hogy az újítás a KATA rövidítés T be-
tűjében rejtőzik, ami a tételes adózást takarja. Tanfolyamjaik 
során elérhető 5 órányi videó anyagot próbálta meg Szabolcs 
belesűríteni nekünk ebbe a 45 perces előadásba.  

Az előadását 2 fő részre bontotta, az első részben a KATA adó-
zás szabályairól, a másodikban pedig egy KATA adózó egyéni 
vállalkozás létrehozásáról beszélt. 

B. M. Rita 

 

 

https://katasleszek.hu/
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Hogyan élj meg a hobbidból? 
Jákri Beáta grafikus, festőmű-
vész 2016-ban alkotta meg férjé-
vel közösen az ANAART bran-
det. Meg akarta valósítani álmát, 
hogy azzal foglalkozzon, amivel 
mindig is szeretett volna. A kész-
letek beszerzése nulla induló tő-
kével történt, támogatások nél-
kül, mezőgazdasági munkából 
finanszírozták az indulást, és az 

ott keresett pénzt forgatták vissza a vállalkozásba. 

Kezdetben olcsóbb ceruzákat, papírokat vásároltak, később 
egyre több minőségi dolgot tudtak venni. Férjével közösen épí-
tették ki vállalkozásukat, fizetett hirdetései nincsenek és nem is 
voltak, csakis a közösségi médiát használták, Facebook, 
Instagram, TikTok oldalakon osztanak meg hirdetéseket. Az 
előadó vicces, fiataloknak szóló digitális illusztrációkat készít 
tableten. A rajzolás és grafikus munkák mellett festéssel is fog-
lalkozik. Festményei nemcsak hazai, hanem külföldi megrende-
lőhöz is kerültek. 

Egyik kedvenc műve, egy általa készített Dragon Ball anime 
festmény Németországba került, másik legkedvesebb portré 
festménye pedig New Yorkba. Kiemelte, hogy vállalkozásának 
sikerességében nagyon fontos szerepe van a márkaépítésnek. 
Fontos az is, hogy az emberek betekintést nyerjenek az előadó 
életébe és gondolkodásába. 

Lényeges számára az, hogy közelebb kerüljön a vásárlókhoz, 
és szakmai, valamint baráti kapcsolatokat építsen ki. Számára 
elengedhetetlen az önfejlesztés, menedzsment, marketing is-
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meretek elsajátítása, és a motiváció. Elmondása szerint az éle-
tünkben a munka és a magánélet egyensúlyát meg kell találni, 
és ez vállalkozóként könnyebben megvalósítható. Hozzátette, 
hogy a közösségépítés és piacelemzés segít a termékek eladá-
sában, a közösségi média pedig a vállalkozás felépítésében. A 
változásokra figyelni kell és gyorsan reagálni rájuk. 

O. Sz. Ágnes 
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Előadás fejlesztésekről 
A Nonprofit Hagyomány Alapítvány egyik trénere, Utasi Me-
linda, szerdán Vállalkozz okosan és Gazdálkodj tudatosan té-
mákról beszélt. 

Az elmúlt években Melinda több képzést és fejlesztést is tartott 
nekünk. Erre példa a Munkaerőpiaci reintegráció képzés, a 
Munka és magánélet összehangolása képzés, illetve a Gazdál-
kodj tudatosan fejlesztés. 

A tudatos pénzhasználat témában Melinda elmondta, hogy 
mennyire fontos a pénz tudatos beosztása. Ehhez különböző 
ötleteket adott a fejlesztés résztvevőinek, például a kártyás fi-
zetés előnyeiről. A Vállalkozz okosan fejlesztésen a magánvál-
lalkozás elindításához szükséges alapismereteket sajátítottuk 
el. 

M. Ágnes 
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Újságírás fejlesztés 
Az 50. héten, szerdán, 9 órai kezdéssel Brînzan – Antal Cris-
tina, a kiadvány felelős szerkesztője, CSAKtív elektronikus új-
ságírás fejlesztést tartott. A fejlesztés témái: sajtótörténet, saj-
tóműfajok, illetve az újságírás formai és tartalmi kritériumai. 

A sajtóműfajok közül Cristina kiemelte a hírt mint a CSAKtív 
elektronikus kiadvány egyik legfontosabb rovatának elemét. A 
műfaji jellemzők elsajátítása érdekében a résztvevők olyan gya-
korlatokat végeztek, amelyben hosszabb cikkeket kellett 160 
karakterben összefoglalni. Cristina bemutatta a hír tartalmi fel-
építését, melyet egy fordított piramissal szemléltetett, ami a tar-
talom fontossági sorrendjét jelöli. 

Ebből megtudhattuk, hogy a hír lead-je tartalmazza a legfonto-
sabb információkat, míg a kevésbé fontosak az anyag végére 
kerülnek. Egy nagy család, ahol, ha valakinek valamilyen prob-
lémája, kérdése van, mindig talál valakit, aki tud segíteni, és 
bárkihez bizalommal fordulhat. Nagyon sokat lehet fejlődni akár 
magunk, akár a többi résztvevő megismerésével. 

B. M. Rita 
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Belső képzés 
CSAK-Pontos munkatársaknak tartott belső képzést december 
14-15-én Viniczai Andrea. A kétnapos képzésen kilenc munka-
társ vett részt. A téma a csapat-, és közösségépítés volt. A té-
mák bemutatása mellett Andrea több online felületen elkészített 
csoportos gyakorlatokkal sarkallta aktivitásra a résztvevőket. A 
különböző feladatok teljesítésénél a csoport tagjai más-más 
csoportokba voltak beosztva, ezáltal a résztvevők jobban meg-
ismerhették egymás. 
Az első nap témái között szerepelt a személyiségfejlesztés, ön-
ismeret, illetve a személyiség típusok bemutatása. A képzés 
egyik résztvevője elmondta: „A menti.com alkalmazás segítsé-
gével megválaszolhattuk az a kérdést, hogy hogyan érezzük 
magunkat, illetve mit szeretnénk a jövőben elérni CSAK-Ponton 
belül. Az egyik kedvenc feladatom a Blob-fa ábra volt, amely 
egy önismereti személyiségteszt. A kép minden blob/ember 
alakja más hangulatú, és eltérő helyzetben volt a fán. Felada-
tunk az volt, hogy válasszunk ki egy figurát, amely elhelyezése 
és kinézete hasonlít ránk, illetve keressünk egy olyat, amelyre 
a későbbiekben hasonlítani szeretnénk. Számomra az is kide-
rült ebből a feladatból, hogy mit gondolunk magunkról, hol va-
gyunk ebben a közösségben, illetve hova szeretnénk eljutni." 
A második találkozón az időgazdálkodás, az asszertív és a 
konstruktív kommunikáció témái kerültek előtérbe. Ezen a na-
pon Andrea különböző gyakorlatokkal szemléltette mondandó-
ját. Az egyik résztvevő így nyilatkozott: „Nagyon örülök, hogy 
részt vehettem ezen a képzésen, mert sokat tanultam, és még 
jobban megismerhettem társaimat, és vezetőnket is." 

O. Sz. Ágnes 
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Munkánk és magánéletünk összehangolása 
A kétnapos képzést Viniczai Andrea vezette, amely tizenöt fő 
részvételével zajlott. A képzésen hozzánk hasonló helyzetben 
lévő álláskeresőket, munkába visszatérni szándékozó család-
anyákat ismerhettünk meg. 

A két nap során nagyon sokat beszélgettünk, kis csoportokban, 
párokban is dolgoztunk együtt különböző feladatokon, így egy-
mást is jobban megismertük, illetve hasznos ötletekkel gazda-
godtunk. Megszereztük a munka és a magánélet megfelelő és 
hatékony menedzseléséhez szükséges ismereteket, kommuni-
kációs, együttműködési, konfliktus és stresszkezelési készsé-
geket. 

Elsajátítottuk az időbeosztási és erőforrás gazdálkodási, önis-
mereti, helyzetértékelési, munka hatékonyságnövelési, a pozi-
tív, kooperatív gondolkodás és a megküzdő képesség attitűdjét. 

Beszélgettünk a generációk közötti együttműködés családi és 
közösségi lehetőségeiről, a segítő kapcsolatokról. A trénertől 
mindehhez nagyon jó iránymutatást kaptunk. 

O. Sz. Ágnes 
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Családtámogatási ellátások és egyéb támogatási 
lehetőségek ismertetése családoknak 

 
Anyasági támogatás: a gyermek megszületése után járó egy-
szeri ellátás. Összege a születés időpontjában érvényes öreg-
ségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 225%-a 
(64.125 Ft), ikergyermekek esetén 300%-a (gyermekenként 
85.500,-Ft). 

Családi pótlék (más néven nevelési ellátás/iskoláztatási tá-
mogatás): a tankötelezettség végéig járó ellátás, amennyiben 
az ellátásra jogosító gyermek a tankötelezettségét iskolába já-
rással teljesíti. 16 éves kor után csak akkor vehető igénybe, ha 
az ellátásra jogosító gyermek továbbra is köznevelési intéz-
ményben tanulói jogviszonnyal rendelkezik. Az iskoláztatási tá-
mogatás annak a tanévnek az utolsó napjáig jár, amelyben a 
gyermek a 20. életévét, sajátos nevelési igényű gyermek ese-
tében a 23. életévét betölti. 
Összege: 
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• egy gyermek után: 12.200 forint, 
• egy gyermek után, ha egyedülálló neveli: 13.700 forint, 
•  kettő gyermek után: 13.300 forint gyermekenként, 
•  kettő gyermek után, ha a szülő egyedül neveli: 14.800 

forint gyermekenként, 
• három vagy több gyermek után: 16.000 forint gyerme-

kenként, 
•  három vagy több gyermek esetén, ha egyedül neveli 

valamelyik szülő: 17.000 forint, 
• súlyosan fogyatékos vagy tartósan beteg gyermek ese-

tén: 23.300 forint gyermekenként, 
• ha súlyosan fogyatékos vagy tartósan beteg a gyermek, 

és a nevelő egyedülálló, akkor a havi családi pótlék ösz-
szege 25.900 forint gyermekenként. 

Gyermekgondozást segítő ellátás (GYES): „alanyi jogon” járó 
ellátás – nem szükséges hozzá igazolt munkaviszony. A gyer-
mek születésétől a gyermek harmadik életévének a betöltéséig 
jár, ikergyermekeknél annak az évnek a végéig járó ellátás, 
amelyben a gyermekek tankötelessé válnak. 
Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek esetén, 
jogszabály alapján kiállított orvosi igazolás alapján, az ellátás a 
gyermek tízéves koráig vehető igénybe. 
Összege: Megegyezik az öregségi nyugdíj mindenkori legki-
sebb összegével, ami 2021. évben 28.500 Ft, ikrek esetén 
57.000 Ft. Töredékhónap esetén egy naptári napra a havi ösz-
szeg harmincad része jár. 

Gyermeknevelési támogatás (GYET): három vagy több kis-
korú gyermek esetén jár. Összege: havi bruttó összege meg-
egyezik az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével 
(28.500 Ft). 
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A támogatás a legkisebb gyermek 3. életévének betöltésétől 
kezdődően legfeljebb a gyermek 8. életévének betöltéséig jár. 
Nem kapcsolódik munkaviszonyhoz, ez is alanyi jogon járó el-
látási forma.  
A gyermeknevelési támogatásban részesülő személy keresőte-
vékenységet heti harminc órát meg nem haladó időtartamban 
folytathat, vagy időkorlátozás nélkül, ha a munkavégzés kizáró-
lag az otthonában történik. 

 
Csecsemőgondozási díj (CSED, régebben terhességi-gyer-
mekágyi segély): Biztosítási jogviszonyhoz kötött pénzbeli el-
látás, amely a szülési szabadság időtartamára jár (168 napig). 
A kérelmet elektronikus formában nyújtja be a munkáltató az 
illetékes szerv felé. 

Gyermekgondozási díj (GYED): biztosítási jogviszony, illetve 
felsőoktatási intézmény nappali tagozatán folytatott hallgatói 
jogviszony alapján megállapítható pénzbeli ellátás. (A gyermek 
2 éves koráig járó ellátás, ikergyermekek esetében a gyerme-
kek 3. életévének a betöltéséig.) A kérelmet elektronikus formá-
ban nyújtja be a munkáltató az illetékes szerv felé. 
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Összege: a korábbi jövedelmemtől függ, bonyolult számítás 
alapján, de kb. a korábbi jövedelem 70%-a. 
Bővebb információ: https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu 

Családi Otthonteremtési Kedvezmény (CSOK): 
A három- vagy többgyermekes családok lakáscélú jelzáloghitel-
tartozásainak csökkentése. Lényeges feltétele a támogatás 
igénylésének, hogy a 3. vagy többedik gyermek 2018. január 1-
jén vagy azt követően született. Az igénylő a kérelmet már a 
terhesség 12. hetének – orvos által igazolt – betöltését köve-
tően benyújthatja. A támogatás kizárólag a lakáscélú jelzálog-
hiteltartozás csökkentésére vehető igénybe. 

 
Otthonfelújítási támogatás: 
A gyermeket nevelő családok lakhatási körülményeinek javí-
tása, a hazai lakásállomány megújulásának ösztönzése és az 
építőipari ágazat fehérítése érdekében a központi költségvetés-
ből vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatásként ott-
honfelújítási támogatás (a továbbiakban: támogatás) vehető 
igénybe. 

https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/
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A támogatást a legalább egy gyermeket váró vagy nevelő 
igénylő – azonos lakóhellyel rendelkező házastársak vagy élet-
társak közösen, együttes igénylőként – igényelheti. Igénylő le-
het az a a) nagykorú, cselekvőképes természetes személy, aki 
magyar állampolgár vagy a magyar állampolgárságról szóló tör-
vény alapján magyar állampolgárnak tekintendő, b) nagykorú, 
cselekvőképes természetes személy, aki a szabad mozgás és 
tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tar-
tózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó, a szabad moz-
gás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát Magyar-
ország területén gyakorolja. 
Az igénylés feltétele, hogy az igénylő/együttes igénylők saját, 
vér szerinti vagy örökbefogadott gyermeket neveljenek háztar-
tásukban és valamennyien legalább egy éve a felújítással érin-
tett lakásban rendelkezzenek lakóhellyel, amelyben együttes 
tulajdoni hányaduk érje el legalább az 50%-ot. Lakóhelynek a 
lakcímet igazoló hatósági igazolványon lakóhelyként feltüntetett 
cím fogadható el, a tartózkodási hely címén lévő lakás felújítá-
sára a támogatás nem vehető igénybe. 
A fenti – egy éves lakóhelyre vonatkozó – kitétel alól kivételt 
képez a magzat, illetve az egy évnél nem régebben született 
gyermek, valamint az az eset, amikor az érintett lakás tulajdon-
jogának megszerzésére egy éven belül került sor. A támogatás 
összege a lakás felújítására fordított költségeknek legfeljebb az 
50%-a lehet, amely azonban nem lehet több 3.000.000 Ft-nál. 

Nagycsaládosok gépkocsivásárlási támogatása: 
Feltételek: 

• A kérelmező legalább három vagy több gyermek után 
jogosult családi pótlékra. A gyermekek számának meg-
állapításánál a családi pótlékra már nem jogosult gyer-
mekek nem számítanak a jogosulti körbe. Ugyanakkor a 
jogosultság szempontjából figyelembe vehető a tartósan 
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beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermek, függetlenül 
attól, hogy családi pótlékra jogosult vagy sem, feltéve, 
hogy a kérelmező háztartásában van gondozva. Ezen 
kívül figyelembe vehető még harmadik gyermekként a 
várandós nő megszületendő gyermeke a várandósság 
12. hetét követően; − legalább három gyermek után csa-
ládi pótlékra jogosult gyám, amely esetben a gyermekek 
számába a gyámság alatt álló gyermek akkor számít 
bele, ha mindkét szülője meghalt, és a gyámság leg-
alább egy éve fennáll. 

• Magyarországon bejelentett lakóhely. 
• A kérelmezőnek nem lehet az állami hatóságnál nyilván-

tartott tartozása. Bármilyen összegű tartozás fennállása 
a szerzési támogatás megállapításának korlátja, illetve 
nem állhat bűncselekmény elkövetése miatt büntetés 
hatálya alatt. 

• A támogatás összege az autó bruttó vételárának 50%-
a, de max. 2.500.000 Ft. 

• A támogatásra jogosító személygépkocsira vonatkozó 
kritériumok: új autónak minősül, vagy maximum 2.000 
km futott bemutató autó, legalább hét állandó ülőhellyel 
kell rendelkeznie, a lakóautó nem támogatott. 

Forrás: https://cst.tcs.allamkincstar.gov.hu 
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Nagycsaládos földgáz árkedvezmény: 
LXXXIV. törvény szerinti olyan jogosult él, aki legalább három 
gyermek után, illetve figyelembevételével részesül családi pót-
lékban és egyetemes szolgáltatónál szolgáltatási szerződéssel 
rendelkezik. 
 A nagycsaládos kedvezmény csak egy felhasználási helyen 
vehető igénybe. Fogyasztói közösség esetén egy felhasználási 
helyen több jogosult is igénybe vehet nagycsaládos kedvez-
ményt.  
Ha a jogosultnak a vele egy háztartásban élő, családi pótlékra 
jogosító személyre hivatkozással nagycsaládos kedvezmény 
került megállapításra, a jogosulttal egy háztartásban élő más 
személy erre a személyre tekintettel további kedvezményre 
nem jogosult. 
Mértéke: 

a) az önálló felhasználási hellyel rendelkező jogosult által 
az I. árkategória díjszabása szerint maximálisan véte-
lezhető földgázmennyiség három gyermekre tekintettel 
felhasználási helyenként és naptári évenként 61560 MJ 
(41040 + 20520 MJ), valamint a negyedik gyermektől 
számítva gyermekenként további 10250 MJ (a szolgál-
tató által alkalmazott I. árkategória szerinti díj szolgálta-
tói elosztói működési terület szerint eltérő), 

b) a fogyasztói közösségben vételező jogosult esetén a 
kedvezmény Ft-ban kerül meghatározásra, összege a 
szolgáltatók elosztói működési területeként eltérő (fo-
gyasztói közösségnek tekintendő a közös gázmérővel 
rendelkező olyan lakóépületben vételezők összessége, 
ahol a műszakilag megosztott, önálló lakások száma 
meghaladja az épületben lévő önálló nem lakás céljára 
szolgáló helyiségek számát). 

Forrás: https://cst.tcs.allamkincstar.gov.hu 

https://cst.tcs.allamkincstar.gov.hu/
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Egyéb támogatási lehetőségek, Foglalkoztatási támogatá-
sok: 
Álláskeresőknek érdemes regisztrálni magukat a helyi foglal-
koztatási osztálynál, ahol ingyenes álláskereső szolgáltatá-
sokra lehet jelentkezni, hasonlóan a CSAK-Pont szolgáltatása-
ihoz. Álláskeresési járulékban részesülhetünk. Képzésben, vál-
lalkozás indításában, utazási költségtérítésben kaphatunk se-
gítséget. A hivatalban lehet érdeklődni arról, hogy beletarto-
zunk-e a támogatandó célcsoportba. Például általában GYES-
ről visszatérőt, pályakezdőt, tartós álláskeresőt, alacsony isko-
lázottságút foglalkoztató cég pályázhat különböző, akár 100%-
os bértámogatásra. A munkavállaló munkaviszonyát ilyenkor a 
hatósági szerződés garantálja a szerződött munkaidő végéig. 
Ennek a lehetőségnek a megemlítése előny lehet egy állásin-
terjún is. 
Forrás: www.nfsz.munka.hu 

Otthonteremtési és otthonfelújítási támogatások: 
Januártól elérhető az otthonfelújítási támogatás gyermeket ne-
velő családok számára. Az év során érdemes pályázatfigyelést 
végezni, hogy elérhető-e például az otthon melege program, 
vagy a háztartási nagygépcsere pályázat. Jelenleg ezekről 
nincs releváns információ. 
További információk: 
https://bankmonitor.hu/otthonteremtesi-es-otthonfelujitasi-tamogatasok/ 
http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagiugyfelek/otthonfelujitasi_tamo-
gatas_altalanos_tajekoztato 

Sz. Mariann, O. K. Anita 

 

 

 

http://www.nfsz.munka.hu/
https://bankmonitor.hu/otthonteremtesi-es-otthonfelujitasi-tamogatasok/
http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagiugyfelek/otthonfelujitasi_tamogatas_altalanos_tajekoztato
http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagiugyfelek/otthonfelujitasi_tamogatas_altalanos_tajekoztato
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Önéletrajzírás anyáknak   

Fazekas Éva álláskeresési tanácsadó 
november 25-i előadásán az önéletrajz-
írás stratégiai alapjait ismertette a részt-
vevőkkel. Az önéletrajz megírásának célja 
nem más, mint állásinterjúra juttatni az ál-
láskeresőt. Minden állásra a megfelelő 

önéletrajzot kell készíteni. 

Az előadó elmondta: Az önéletrajz önmagunkról szól, azt kell 
beleírni, ami fontos nekünk, és ami a cégnek fontos lehet. Vi-
szont azokat a feladatokat, amelyeket nem szeretünk végezni, 
nem javasolt beírni. Az álláskeresés a szakmai identitás kere-
séssel kezdődik: önismeret, tapasztalat, tárgyi tudás, hozzáál-
lás, ezeket tartalmazza az önéletrajz. Kiegészítőként használ-
hatjuk: motivációs levél, portfólió, referencia levél. 

A jó önéletrajz több mint 1 oldal, de maximum 2 oldal legyen. 
Kerülni kell az általánosságokat, legyen jól szerkesztett, infor-
matív, merész. Tartalmazza a személyes érdeklődést, például: 
hobbik, publikációk, civil tevékenységek, sport és speciális tu-
dás. A hobbi legyen egyedi, ne általános, ezáltal keltjük fel az 
érdeklődést! A motivációs levél elemei legyenek a szakmai hoz-
záértés, elhivatottság, szenvedély. 

A december 15-ei Álláskereső klubon Fazekas Éva előadásából 
merítkezve, három önéletrajz került elemzésre. Szó volt az ön-
életrajz tartalmáról, szerkezetéről és a terjedelméről. Ági önélet-
rajzánál láthattuk, hogy pozitív, ha a munkatapasztalatokat, 
munkaköröket részletesen leírjuk. Túlzásba azonban nem es-
hetünk, a munkáltatónak nincs annyi ideje, hogy mindent végig 
olvasson, szorítkozzunk tehát a lényegre. 

O. Sz. Ágnes, B. M. Rita 
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Vállalkozói online kerekasztal-beszélgetés 

 
A vállalkozói online kerekasztal beszélgetés két házigazdája 
Utasi Melinda a Bács Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparka-
mara gazdasági igazgatója, valamint Baksa József, projektve-
zető volt. Melinda először Jákri Beátát kérdezte arról, hogy mi-
lyen hatással volt vállalkozására a koronavírus helyzet. A kö-
vetkező vendég, Janó Dániel elmondta, hogy véleménye szerint 
a jelenlegi időszak a legalkalmasabb a vállalkozásokra. A vál-
lalkozói kerekasztal beszélgetésnek nyolc vállalkozó meghí-
vottja volt. Remélhetőleg, január 16-án is lesz hasonló kerek-
asztal beszélgetés, illetve az azt követő hónapokban, 16-án. 

B. M. Rita 
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Háztartás-gazdaságtan 
Előzetes regisztrációt követően tartott képzést Utasi Melinda 
december 17-18-án. A kétnapos képzésen nyolc munkatárs vett 
részt. A kellemes légkör és a folyamatos kommunikáció gördü-
lékennyé tette a két napot. 

Az első képzési napon a családmodellek, a háztartási feladatok, 
a beosztás, a családi költségvetés, a hitelfelvétel kerültek elő-
térbe. A résztvevők minden témához hozzászóltak, kifejtették 
véleményüket. 

Melinda iránymutatásként tanácsot adott a családanyáknak, a 
nőknek a munka hatékony felosztásával kapcsolatban. A fel-
adatelosztással, a segítség igénybevételével és a hatékony 
kommunikációval a családanyák és a nők több tehertől szaba-
dulhatnak meg. 

A második képzési nap témái az egészséges ételek, a fenntart-
ható gazdaság, a fenntartható élet voltak. A résztvevők sokat 
beszéltek egymással, megosztva tapasztalataikat. 

O. Sz. Ágnes 
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Mire jó az eszperantó? 

December 18-án Baksa József, a Szegedi Eszperantó Kör és 
Baghy Gyula Társaság vezetője, a Magyarországi Eszperantó 
Szövetség volt elnöke tartott előadást „Mire jó az eszperantó?” 
címmel a nemzetközi nyelv hasznosíthatósági előnyeiről. Az 
eszperantó élő világnyelv, több mint 115 országban beszélik. 
Megtudhattuk, hogy aki elsajátítja az eszperantó nyelvet, az 
előtt szó szerint kitárul a világ. Baksa József elmondta, hogy 18 
világkongresszuson, közel 20 egyéb nemzetközi rendezvényen 
is részt vett, emellett 30 saját tematikus rendezvényt szervezett. 
Eljutott az összes európai országba a PasportaServo Ingyenes 
Vendéglátó Szolgálattal, és Jarlibro segítségével Brazíliában és 
Japánban is reszt vehetett a világtalálkozón. A nyelvet hazai és 
nemzetközi közösségek százai használják a gyakorlatban kü-
lönböző szinteken. 

A Z-esten az eszperantó nyelvvel kapcsolatos híres magyar 
személyek nevét lehetett kitalálni (Baghy Gyula, Székely Tibor, 
Bálint Gábor, József Attila, Karinthy Frigyes, Nemere István). A 
Z betű Zamenhof (1859-1917) nevét jelöli, aki 1887-ben Dr. Es-
peranto álnéven jelentette meg az első könyvét az eszperantó 
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nyelvet részletezve, ezzel egy könnyen megtanulható és politi-
kailag semleges nyelvet hozott létre, amely „meghaladja” a 
nemzetkultúrák határait, és előmozdítja a békét és a nemzet-
közi megértést az emberek között. A Z est résztvevői Segítség-
bank szívet vagy könyvet választhattak nyereményként. Várha-
tóan 2021-ben is lesznek hasonló előadások minden hónap 
első péntekén. 

B. M. Rita 

Utasi Melinda előadása 
December 3-án Utasi Melinda volt a 
vendégünk, aki korábban képzéseket 
és fejlesztéseket is tartott már nekünk. 
Téma a munkaerőpiacra való visszaté-
rés, valamint a munka és magánélet 
egyensúlyának biztosítása volt. Mind-
ezek nagyon összefüggnek egymás-
sal, mivel a kisgyerekes anyáknak is ki 

kell alakítani ezt az egyensúlyt. Még fontosabb ezeket tisztázni 
a munkaerőpiacra való visszatéréskor, hiszen akkor már a dol-
gozó nő szerepét is összhangba kell hozni a családdal és gyer-
mekneveléssel. Ezért előnyös a családanyák számára az atipi-
kus foglalkoztatás valamelyik formája, például a rugalmas mun-
kaidő, illetve a megosztott munkakör. Ezzel a munkavégzéssel 
lekerül a nők válláról a napi nyolc óra munka terhe és több időt 
tölthetnek a családjukkal. „Nagyon gyorsan változnak a szak-
mák, az elvárások és a körülmények, nem biztos, hogy ők úgy 
érzik, hogy ennek meg tudnak felelni” – mondta Utasi Melinda 
2018-ban a Bács-Kiskun Megyei Család és Karrier Pont korábbi 
előadásán. 

R. J. Andrea 



174 
 

Viniczai Andrea a CSAK-Pontnál 
Baksa József örömmel köszöntötte Viniczai Andreát, aki a Non-
profit Hagyomány Alapítványnál munkaerő piaci reintegrációs 
képzést, munka és magánélet képzést, és belső képzést is tar-
tott. Ezen a héten újra indulnak ezek a képzések. és az is je-
lentkezhetett, aki már korábban részt vett. A képzések megha-
tározott tematika mellett interaktívan zajlanak, ezért azok jó 
hangulatúak és élvezetesek. 

 
Fontos az önismeret, az önbecsülés, mert így a családunkkal is 
jobb a kapcsolatunk. Megtanulunk jó önéletrajzot, motivációs le-
velet írni, és segítséget kapunk felkészülni az állásinterjúra is. 
Izgalmas kihívás a képző számára, hogy egy csoportban akár 
több korosztályba tartozó, és különböző iskolai végzettségű 
résztvevő is jelen van. 

M. Ágnes 
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CSAK rólunk 

Atipikus foglalkoztatás Magyarországon 
A munka és a család összeegyeztetésének kézenfekvő módja 
az atipikus foglalkoztatás, melyet egyre gyakrabban alkalmaz-
nak már Magyarországon is.  

 
Az atipikus foglalkoztatási módok lehetőséget biztosítanak arra, 
hogy akkor is el tudjanak helyezkedni az álláskeresők, amikor 
az élethelyzetükből adódóan a hagyományos foglalkoztatási 
mód (tehát a 8 órás, irodában/munkahelyen, határozatlan szer-
ződéssel végzett munkavégzés) nem jelenthet megoldást.  Az 
atipikus foglalkoztatási forma az, ami egy vagy több tulajdonsá-
gában eltér a hagyományos munkaviszonytól. Eltérhet a szok-
ványostól a foglalkoztatás tartamában (pl. önfoglalkoztatás, ha-
tározott idejű szerződés), helyében (pl. távmunka), idejében 
és/vagy hosszában (pl. részmunkaidő, idénymunka).  

Az atipikus foglalkoztatási formák a teljesség igénye nélkül a 
következők: részmunkaidős foglalkoztatás, rugalmas munka-
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idő, távmunkavégzés, határozott idejű munkavégzés, egysze-
rűsített foglalkoztatás, munkavégzés behívás alapján, munka-
időkeretben végzett munka, osztott munkaidős alkalmazás, 
munkakörmegosztás, több munkáltató által létesített munkavi-
szony, bedolgozói munkaviszony, munkaerő kölcsönzés, szö-
vetkezeti munkavégzés. 

Korunk társadalmi és technológiai változásainak hatására az 
atipikus munkavégzés egyre népszerűbb, valamint a jelenlegi 
vírushelyzet okozta veszélyhelyzet is hozzájárul a szélesebb 
körű elterjedéséhez. Az atipikus foglalkoztatásnak azonban 
vannak előnyei és hátrányai is. Előnyei lehetnek a munkaadók 
számára többek között a rugalmasság, elégedett munkavállaló, 
magasabb hatékonyság, csökkenő betegállomány, csökken-
hetnek a munkavégzéssel kapcsolatos költségek. A munkakö-
rök könnyebben betölthetővé válhatnak, hiszen szélesebb mun-
kavállalói körből való merítést tesz lehetővé az atipikus foglal-
koztatási módok felé való elmozdulás. Hátrányai lehetnek az 
adminisztrációs hibalehetőségek (hiszen gyakran nincs tapasz-
talatuk a munkáltatóknak ezen a téren), bizalmi kérdések (vajon 
tényleg elvégzi otthon is a munkáját?) és sajnos az is előfordul-
hat, hogy a munkavállaló alkalmatlan az adott atipikus munka-
végzésre. 

A munkavállaló számára sok előnnyel bírhat az atipikus munka-
végzés, mint például a könnyebb elhelyezkedés, munkatapasz-
talat szerzés, a munka és magánélet összehangolása (gyer-
meknevelés), rugalmasabb időbeosztás, kevesebb stressz. 
Hátrányok lehetnek a megélhetési problémák (4 órás foglalkoz-
tatással nem tud annyi jövedelemre szert tenni, mint 8 órás fog-
lalkoztatással), izoláció, társadalmi kapcsolatok leépülése, 
munkaalkoholizmus (távmunka esetén, amikor nehéz elkülöní-
teni egymástól a munkát és a magánéletet), a jogi, munkaügyi 
bizonytalanság is. 
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Amikor GYES-ről, GYED-ről szeretne egy munkavállaló vissza-
térni, nagyon sok kérdés felmerülhet benne, sok nehézséggel 
nézhet szembe a munkakeresés során. Mikor szeretnék vissza-
térni? Milyen munkát szeretnék végezni? Hogyan tudom össze-
egyeztetni a munkát és a magánéletet? Hogyan lesz nekem 
időm erre? A felmerült problémákra megoldás lehet az atipikus 
foglalkoztatás. Mérjük fel a helyzetünket, és döntsünk: Melyik 
foglalkoztatási forma lehet számunkra megoldás? Fontos, hogy 
a GYES, GYED alatt is fejlesszük, képezzük magunkat. Ezáltal 
felkészültebben, nagyobb önbizalommal állhatunk neki a mun-
kakeresésnek. Az atipikus munkavégzéshez sokszor olyan 
készségekre van szükség, mint például az infokommunikációs 
eszközök használata, a kiváló önmenedzsment, önmotivációs 
képesség. Ehhez nyugodtan lehet segítséget kérni például a 
Nonprofit Hagyomány Alapítványtól, ahol online is elérhető kép-
zéseket, fejlesztéseket, valamint előadásokat, klubokat tarta-
nak, amelyek mind segítik a GYES-ről, GYED-ről visszatérést a 
munka világába, az atipikus foglalkoztatási formákban való el-
helyezkedést. 
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A tapasztalat azt mutatja, hogy a munkaadóknak a leírtaknál 
több hasznuk is lehet az atipikus foglalkoztatási formák alkal-
mazásával. Az így alkalmazott munkavállaló általában tisztában 
van vele, hogy meg kell mutatnia, az atipikus foglalkoztatás el-
lenére is ér annyit, mint mások. Lehet, hogy éjszaka válaszol az 
e-mailekre, éjszaka készíti el a táblázatot, de mindent megtesz, 
hogy határidőre precíz munkát végezzen. Emellett kevesebb 
stressz éri otthon, mivel rugalmasabb időbeosztást követhet és 
így kiegyensúlyozottabban, hatékonyabban tud dolgozni. Az ati-
pikus munkavégzés tehát nagyon sok előnnyel járhat, termé-
szetesen azokban a munkakörökben, ahol ez lehetséges. Érde-
mes élni a lehetőséggel mind a munkáltatóknak, mind a mun-
kavállalóknak, a kölcsönös elégedettség jegyében.  

Kisné Répás Nóra 

 

Gyerekfelügyelet a CSAK-Pontnál 
A Család és Karrier-Pont egyik szolgáltatása a gyerekfelügye-
let, melyet elsősorban önkéntesek végeznek. Segítségükre le-
het azon együttműködő felek számára, akik nem tudják megol-
dani gyermekeik felügyeletét arra az időre, amíg a CSAK-Pont 
egyik képzésén, fejlesztésén vagy valamely előadásán vesznek 
részt, vagy például állásinterjúra mennek. A gyerekfelügyelet 
ideje nem haladhatja meg a három órát. Általában minden tele-
pülésen van egy önkéntes, de sok esetben szívesen átmennek 
a szomszédos településekre is, ha erre lenne szükség. Ez a 
szolgáltatás egy nagyszerű lehetőséget nyújt, hogy a gyerekek 
felügyelete se legyen akadály, és szülőként is részt vehessenek 
ezeken az érdekes és hasznos rendezvényeken, és az álláske-
resési tevékenységüket is elősegítsük. 

M. Julianna 
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Koronavírus helyzet a CSAK-Pontnál 
Világszerte nagy gazdasági válságot okozott a koronavírus, 
rengeteg ember lett munkanélküli. A CSAK-Pont önkéntesei kö-
zött is van olyan, aki a vírus miatt veszítette el a munkáját. Itt 
lehetőségünk van otthonról, online önkéntes munkát vállalni, 
amivel a Nonprofit Hagyomány Alapítvány működését tudjuk 
segíteni ebben a nehéz vírushelyzetben is. Közös munkával, jó 
csapattal zajlik a háttérmunka. 

M. Ágnes 

 

CSAKtív reggeli kávé határok nélkül 
Minden héten hétfőn és pénteken reggel 9 órától a CSAKtív ta-
gokkal online reggeli kávé beszélgetésen veszünk részt. Itt be-
széljük meg heti feladatainkat, kérdéseinket itt tehetjük fel egy-
másnak, illetve a vezetőknek. A hétfői alkalmakon felosztjuk a 
feladatokat egymás között. Mindenki olyan feladatban vállalhat 
segítséget, amit szívesen csinál. Ötleteinket, tapasztalatainkat 
megosztjuk egymással, iránymutatást kapunk a vezetőktől, se-
gítséget és támogatást a nehézségekben. Kooperatív módon 
dolgozunk, munkacsoportokban a különböző feladatok teljesí-
tésénél. Az online világ lehetővé teszi, hogy határok nélkül tu-
dunk együtt dolgozni. Virtuálisan betekintést nyerünk egymás 
életébe is, erdélyi kolléganőnk szűkebb hazáját is megmutatta 
nekünk. A pénteki hétzáró megbeszélés során értékeljük a fenti 
munkaelosztást és az elvégzett feladatokat Mindenki külön - kü-
lön beszámol a heti teendőiről. 

O. Sz. Ágnes 
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Feladatellátás a Család- és KarrierPontnál  
mint rendezvényszervező 

 
2020. október óta látom el a feladataimat mint rendezvényszer-
vező a Család- és KarrierPontnál.  
A vírushelyzet megkövetelte, hogy az eddig megszokott formá-
tól eltérően kelljen megvalósítani mindazt, amit vállaltunk a pro-
jekt sikeres megvalósításáért. Teljes mértékben át kellett áll-
nunk az online világra, aminek talán a legnagyobb kihívása a 
már személyesen megszólított ügyfelek online térbe való bevo-
nása volt. Mindennapi feladataim közé tartozik a közösségi mé-
diafelületek kezelése, minden nap átnézem az üzeneteket, a 
Facebook csoportokban felmerülő kérdéseket, és reagálok rá-
juk. Hétfői hétindító megbeszélés alkalmával megtervezett ese-
mények, kommunikációs és szemléletformáló tevékenységek, 
rendezvények szervezése már a hét elején elkezdődik: a forga-
tókönyv megtervezése után elkészítem a hozzá kapcsolódó ar-
culati  elemeket, és elkezdem a különböző felületeinken reklá-
mozni, hogy elegendő idő legyen a célcsoport elérésére. Folya-
matos kapcsolatban állok az előadókkal, klubvezetőkkel, ezzel 
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is gyorsítva a rendezvények előkészítését. Heti szinten frissí-
tem a Családbarát Ország online tudásmegosztójának ese-
ménynaptárát.  
Rendezvényekről készült képeket, dokumentációkat igyekszem 
naprakészen elkészíteni, és a mapparendszerben megfelelő 
helyre tenni. A vírushelyzetre való tekintettel az ügyfelekkel 
előre egyeztetett időponton pótoljuk a dokumentációk aláírását. 
Ezen feladat három lépésből áll: az ügyfelek felkeresése, idő-
pont egyeztetése és végül maga az aláírás pótlása. Az online 
lehetőségek miatt, a képzési és fejlesztési csoportjaink és az 
előadások, klubok részvevői nagyobb területet lefedve, több te-
lepülésről érkeznek, ezzel is hozzájárulva rendezvényeink sok-
színűségéhez. Szakmai tanácsokkal látom el a kiadványunk 
szerkesztőségét, valamint tartalmakat készítek a honlapunkra. 
A célcsoport igényeit igyekszünk mindig naprakészen felmérni, 
melyre szórólapokat készítettünk, a helyzetre való tekintettel 
pedig online kérdőíveket, ezek feldolgozása és a szakmai lépé-
sek megtervezése szintén a feladataim közé tartozik, melyeket 
egy-egy megbeszélés alkalmával véglegesítünk. Ez fejlesztési 
listánk sokszínűségében is megmutatkozik. Az ügyfélfogadás 
és a célcsoporttal való kapcsolattartás mellett, kiemelten fon-
tosnak tartom a projektbe bevont önkénteseinkkel való együtt-
működésemet, melynek keretén belül számos szolgáltatást tud-
tunk nyújtani ügyfeleink számára. Amit kiemelnék: a képzéseink 
és fejlesztéseink alatti gyerekfelügyelet, melyet harmincnál több 
önkéntes látott el, számos településen. A projekt végéhez kö-
zeledve, a visszajelzések alapján feladatomnak érzem egy át-
fogó kép készítését a projektidőszak sikereiről, nehézségeiről 
és az együttműködő partnereink véleményéről. 

Salamon Zsuzsa 

 



182
 

Ha hétfő, akkor CSAK kávé 
Minden hétfőn, így ezen a héten 
is egy reggeli zoom internetes 
találkozóval kezdtük meg a he-
tet. Ezen a megbeszélésen sor 
került a heti programok megter-
vezésére, és a további egyezte-
tések időpontjait is tisztáztuk. Er-
ről minden héten készül egy táb-
lázat, amit a CSAKtív tagok lát-
nak. Szóba került az elektroni-

kus újság- írás fejlesztés időpontjának véglegesítése. A fejlesz-
tésen az online kiadvány munkatársai vehetnek részt. 

Egyéb a CSAK-Pont munkáját érintő kérdések is felmerültek, 
amelyekre megoldás is született. Többek között például, hogy a 
vírushelyzet megnehezíti a havi aláírni való papírok rendezését, 
de házról házra eljuttatva, igyekszünk elkerülni a „tömeges” alá-
írást. Így tovább tart ugyan, de a csapat összedolgozva, határ-
időre megoldja a papírok leadását. A heti feladatokat átlátva és 
elvállalva indulunk neki a munkának! 

M. Ágnes 
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Beszélgetések 

Beszélgetés Viniczai Andreával 

 
A klubban Andrea megkérdezte a jelenlevőktől, hogy milyen ta-
pasztalatokat szereztek az eddigi képzéseken, mit tanultak be-
lőle, és jelenleg hol tartanak a munkakeresésben. A résztvevők 
sok múltbéli, örömteli pillanatot osztottak meg egymással, új ba-
rátságok alakultak ki. A képzések legaktívabb résztvevői közül 
sokan tovább folytatták tevékenységüket a Csaktív Körben, és 
azóta is önkéntesként tevékenykednek a Nonprofit Hagyomány 
Alapítványnál. További ötletek merültek fel az elkövetkező fej-
lesztések témáival kapcsolatban: az egyik ilyen ötlet egy moti-
vációs, önbizalom erősítő önismereti fejlesztés, a másik, hogy 
mit tehetünk a koronavírus járvány ideje alatt tapasztalt nehéz-
ségek esetén. 

M. Ágnes 
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Beszélgetés Utasi Melindával 
A CSAK Családi Kassza Klubon szó esett 
a karácsonyi ünnepekről, arról, hogyan 
tervezzünk, mit vegyünk, mit főzzünk, és 
miként osszuk be az időnket. Nagyon sok 
praktikát, ötletet gyűjthettünk Melindától, 
és egymástól. Nagyon fontos, hogy idő-
ben kezdjük az előkészületeket. Mi, 

CSAKtívosok is meglepetéssel készülünk egymásnak. Kisorsol-
juk, hogy ki. kit fog megajándékozni. Az egyik munkatársunk 
például azt elmondta, hogy ő szeretteinek kézzel készített aján-
dékokat szokott adni karácsonykor. Ez egy nagyon jó ötlet: 
mostanában divatosak a manók, amelyeket könnyű elkészíteni. 
A megajándékozottak is szívesen fogadják, mert személyre 
szóló ajándék. 

 

R. J. Andrea 
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CSAK 5 körkérdés 
Az online találkozásaink alkalmával sokszor nem látjuk egymás 
arcát, reakcióit a Zoomon. Vannak, akik bátran megnyilvánul-
nak egy-egy téma kapcsán, de vannak, akik inkább szeretnek 
meghúzódni a profilképük védett csendességében. Nem va-
gyunk egyformák, és pont ettől színes-kerek a világ. Ebben a 
kis rovatban viszont most „CSAK-TE” mesélsz egy kicsit ma-
gadról, s ezt CSAK neked köszönjük: 

1. Mi jut eszedbe arról, hogy munka/hivatás? 
M. Tamás: Ha olyan a munkánk, amit szeretünk csinálni, akkor 
kikapcsolódás és hobbi, ellenkező esetben viszont feladat-
elvégzés, kötelezettség, megélhetés, jövedelem. 
M. Julianna: Valamilyen cél érdekében tett erőfeszítés, megél-
hetés. 
D. Zoltán: Munka, amit pénzért a megélhetésért csinálunk a sa-
ját magunk fenntartásért. A hivatás az, amit elhivatottságból és 
a belső meggyőződés miatt teszünk. 
 

 
 
F. Daniella: Számomra a munkám a hivatásom. Rendőr va-
gyok. 
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O. Sz. Ágnes: A munka, a hivatás életünk része. Számomra a 
munka nemcsak a pénzkeresés eszköze, hanem hobbi, örömet 
okozó tevékenység, amire szívesen fordítok időt és energiát is. 
O. K. Anita: Munka/hivatás számomra egy segítő szerepkör, 
amiben fejlődhetünk, és együtt érhetünk el eredményeket, és 
ez nem a hagyományos tanár szerep. 
Brînzan-Antal Cristina: A munkát és hivatást egy élethosszig 
tartó tanulási folyamatnak tartom. Számomra nagyon fontos az, 
hogy a munkahelyem megfeleljen a személyes érdeklődési kö-
römnek, elvárásaimnak. 
Bajuszné M. Rita: „Számomra a munka és a hivatás nem 
ugyanaz, a munka valamilyen cél elérése, egy olyan tevékeny-
ség, amivel alkotok valamit. A hivatás pedig egy olyan dolog, 
amit az ember akkor is szívesen csinálna, ha pénzt sem kapna 
érte. A pedagógusi és az ápolói munka is hivatás, ahol nem le-
het a dolgozók munkáját pénzzel megfizetni, mert úgymond, a 
lelküket is beleadják.” 

 
 
2. Milyen számodra az álommunkahely? 
M. Tamás: Egy saját vállalkozás indítása és irányítása jelenti 
számomra az álommunkahelyet. 
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M. Julianna: Az álommunkahely számomra egy olyan munka-
hely, ahol a jó fizetésen túl egy jó közösségben dolgozhatok, 
ahova nap mint nap szívesen megyek, mert szeretem is csinálni 
a munkámat. És nem utolsó sorban családbarát munkahely. 
D. Zoltán: Az álommunkahely az, ahol a stresszt a legkisebb 
szintre lehet csökkenteni, és a leghatékonyabban lehet végezni 
a munkát. Nem utálattal megy be az ember dolgozni, hanem 
részese egy nemes feladatnak, amiben részt tud vállalni. 
F. Daniella: Álommunka szerintem nincs, ha mégis, akkor kö-
tetlen, vidám, pozitív, élményekkel teli lenne, amelyben örömö-
met lelem. 
O. Sz. Ágnes: Az álom-munkahelyen lehetőségünk van alkotni, 
kihasználni a bennünk rejlő tehetséget, erősségeinket. Értéket 
teremtünk, másoknak segítünk, és ez nem csak magunknak, de 
másoknak is hasznára válik. Szeretek csoportban dolgozni ko-
operatív módon. Fontos számomra, hogy a kollégáimmal jó 
kapcsolatot ápoljak, segítsük, tanítsuk egymást, a nehézségek-
ben is számíthassunk a másikra. 
O. K. Anita: Álommunka lenne egy kreatív és rugalmas, de 
konkrét és megvalósítható feladatokat kérő munkahely, ami a 
családi élettel is összeegyeztethető, és még ki is fizetnek. 
Brînzan-Antal Cristina: Számomra az álom-munkahely egy 
olyan közösségi cselekvést jelent, amely megfelelő feladat-le-
osztást, egyetértést és hatékony munka mellett jó bevételt is 
hoz. 
Bajuszné M. Rita: „A legjobb munkahely szerintem a Google. 
Azt olvastam, hogy ott a munkaidejük 20%-át a hobbijukra for-
díthatják a dolgozók, illetve a céghez kutyát és cicát is be lehet 
vinni, a munkatársak masszázsutalványokat kaphatnak, vala-
mint ingyenes fitnesz- és konditermeket biztosítanak a szá-
mukra. Egy külön csapat is dolgozik azon, hogy a munkaválla-
lók válláról levegyék az apróbb intéznivalókat.” 
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3. Mi az, amit talán nem tudunk rólad, de szívesen elmon-
danál magadról? 
M. Tamás: Mindig nagyon érdekelt a pszichológia és mások vi-
selkedése. Sajnos vannak rossz tulajdonságaim, mint a késés 
és a lustaság, de próbálok javítani rajtuk. 
M. Julianna: Szűkszavúnak tűnök így, online. Nehezebben nyí-
lok meg, de egyébként élőben könnyen barátkozom, beszéde-
sebb is vagyok. Szeretek olvasni, és szoktam néha verseket is 
írni. 
D. Zoltán: Szeretnék alkotni valami olyat, amire, ha eljön a 
számadás ideje, jó érzéssel vissza tudok nézni. Ha valamit csi-
nálok, azt szeretem a legfelsőbb fokig fejleszteni, és a képes-
ségeimhez mérten a legjobban ellátni, bármiről is legyen szó. 
Most a munkám a gyermeknevelés, egy és fél éves kisfiammal 
vagyok itthon, közben fejlesztem magam önkéntesként a Csak-
Pontnál. 
F. Daniella: Szeretem a történelmet. Tudom, nem szabad a 
múlton rágódni, de vajon tényleg úgy történtek a dolgok, aho-
gyan azt leírják? Történelmi témájú könyvek, filmek jöhetnek 
minden mennyiségben. Egyik kedvencem Anna Frank naplója, 
filmek közül a Schindler listája, Elit alakulat, és még sorolhat-
nám. Fontos számomra a népi hagyomány ápolása és a kul-
túra. 
O. Sz. Ágnes: Szeretek mozogni, sportolni. Nagyon kitartó és 
céltudatos vagyok. Nagyon fontos számomra a család és a ba-
rátok. 
O. K. Anita: Esetemben nem az a kérdés, mit nem tudtok rólam, 
hanem az, hogy mit tudtok. Szeretek főzni és ragaszkodom a 
napirendhez. 
Brînzan-Antal Cristina: Szeretek régi, eszmei értékkel rendel-
kező tárgyakat gyűjteni, dokumentálni. Ezt 2018 óta teszem, mi-
vel Erdélyben részt vettem egy közösségépítő, értékmentő 
programban, Szórványban, Fehér megyében. 
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Bajuszné M. Rita: „Van egy természetbarát hobbim, a geo-
caching, amit már egy ideje szüneteltetek. Ez a kincskeresés 
ősi szenvedélyén alapul, ötvözi a modern technikát, az interne-
tet és GPS-t a természetjárással és a turizmussal. Hódmezővá-
sárhelyen és Szegeden nekem is voltak és vannak felkereshető 
geoládáim.” 

 

 
4. Meséld el, mi a 3-4 legfontosabb dolog az életben! 
M. Tamás: Egészség, a család, az, hogy ne másoktól függjön 
a boldogságunk, hanem mi magunknak teremtsük meg belül, 
legyünk kibékülve magunkkal, és mindig többre törekedjünk. 
M. Julianna: Család, testi-lelki egészség, biztos megélhetés, 
ezáltal nyugodtabb élet. 
F. Daniella: Az első és legfontosabb az életemben a családom 
és a szüleim. A munkámat is fontosnak tartom, mivel mindig a 
maximumra törekszem, és a munkahelyen tudom kamatoztatni 
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a tudásomat. Fontosnak tartom a szabadidős tevékenységeket. 
Hobbijaim közé tartozik a főzés. Emellett szeretek néptáncolni. 
Fontos számomra a népi hagyomány ápolása és a kultúra. 
O. Sz. Ágnes: Nekem a legfontosabb dolgok az életben a csa-
lád, a tartozni valakihez érzése, az, hogy szeretet adjak és kap-
jak is. Meg kell élni minden pillanatot, észre kell venni az élet 
apró örömeit, hogy igazán boldogok legyünk. 
O. K. Anita: A legfontosabb dolgok az életemben a tanulás, a 
férjem megismerése, vagyis a szerelem, a gyerekeim megszü-
letése és a szenvedély valamilyen tevékenység iránt. 
Brînzan-Antal Cristina: Elsősorban a családom. Ezt követi a 
baráti társaság, a munkatársak. És végül, de nem utolsó sorban 
a pénz. Segít a célok megvalósításában, megkönnyíti a min-
dennapokat, hogy a fontosabb dolgokra tudjunk koncentrálni. 
Bajuszné M. Rita: „Számomra legfontosabbak a családom és 
a barátaim, illetve az, hogy olyan munkám legyen, amelyet szív-
ből csinálok, és nem csak a megélhetésért. Fontos az is, hogy 
megvalósíthassam azt az álmomat is, hogy egyéni vállalkozó-
ként dolgozhassak, esetleg saját márkás termékeim is készül-
jenek, amelyeket interneten, webshopon tudnék értékesíteni.” 
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5. Ha megváltoztathatnál valamit egyik napról a másikra a 
világodban, mi lenne az? 
M.Tamás: Motivációt keresnék, hogy még aktívabban és ma-
gasabb szinten sportoljak, focizzak. 
M. Julianna: Mindenkinek lenne munkája, fedél a feje felett. 
F. Daniella: Szeretném, ha mindenki pozitívan gondolkodna! 
Ebben a kritikus időszakban sajnos nagyon nehéz pozitívnak, 
derűlátónak maradni. Mindenki számára nehéz munkát találni, 
a munkát megtartani. Kisgyermekes anyaként fontos a családot 
összefogni, ezért fontos a pozitív hozzáállás. 
O. Sz. Ágnes: Önmagammal többet kell törődnöm. Bátornak, 
kitartónak kell lenni, küzdeni az álmokért, nem szabad félni a 
változástól, az ismeretlentől, meg kell ragadni a lehetőségeket, 
ehhez pozitívan kell gondolkodni. 
O. K. Anita: Felszabadítanék magamnak napi két órát, nem az 
alvásidő terhére. 
Brînzan-Antal Cristina: Ha megváltoztatnék a múltamban ese-
ményeket, történéseket, biztosan arra fókuszálnék, hogy sokkal 
többet tanuljak. Meg vagyok elégedve az elért eredményekkel, 
de több líceumi és egyetemi tanulással ezeket elérni és meg-
tartani könnyebb lenne. 
Bajuszné M. Rita: „Ha lehetne, például megmutatnám minden-
kinek David Attenborough új filmjét az Egy élet a bolygón-t, 
hogy minél többekhez eljuthasson, hogy most még van időnk, 
megelőzhetjük a természeti katasztrófákat a globális felmelege-
dés lassításával. Magyarországon is ebből kiindulva, több meg-
újuló energiaforrással működő erőművet hoznék létre, hogy nö-
veljem a munkalehetőségeket és a magyar termékek mennyi-
ségét, hogy ezáltal is egy gazdagabb ország legyünk. A CSAK-
Pont kezdeményezéséhez hasonló, édesanyákat és álláskere-
sőket segítő projektek számát megnövelném.” 

CS. V. Edina 
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Klubok 

Álláskereső klub 

 
Az Álláskereső klub-beszélgetésen minden résztvevő elmond-
hatta, hogy mi az az 5 legfontosabb dolog, amit azért tesznek, 
hogy állást találjanak. 

 A résztvevők leginkább a rendszeres álláskeresést, a külön-
böző álláskereső portálok használatát, a munkaügyi központ-
ban való regisztrációt, az önéletrajz aktualizálását, frissítését 
emelték ki. Többen megnézik a cégek direkt honlapjait, az ál-
láskereséssel kapcsolatos Facebook oldalakat, csoportokat is. 

A legtöbb résztvevő fontosnak tartja a kapcsolatokat, a kapcso-
lati tőke meglétét, az önfejlesztést, az önismeretet, a készségek 
fejlesztését, valamint a kommunikációt. Mind a szellemi, mind a 
lelki és a fizikai kondíció megtartása is nagyon fontos. 

Többen visszaemlékeztek, és kiemelték, hogy miket tanultak, 
milyen új információt szereztek, milyen tippeket gyűjtöttek az el-
végzett képzéseken, fejlesztéseken, előadásokon. Javaslatokat 
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is megfogalmaztak egymásnak, kinek mi lehetne még a segít-
ségére az álláskeresésben.  

Ezeket a válaszokat egy prezentációs listába gyűjtöttük szemé-
lyenként, amelyet bármikor vissza tudunk majd nézni, és a ké-
sőbbiekben is segítségünkre lehetnek.  

A beszélgetés végén felmerült az is, hogy a visszakereshetőség 
miatt létrehozunk egy saját Álláskereső Facebook csoportot, 
ahol megoszthatnánk egymással korábbi és jövőbeni prezentá-
cióinkat, az elhangzott legfontosabb információkat, állásajánla-
tokat, állásbörzéket, egyszóval mindent, ami az álláskereséssel 
kapcsolatban segítséget nyújthat. 

O. Sz. Ágnes 
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Álláskereső klub 
Keddenként 18 órától Álláskeresési klub-beszélgetést szerve-
zünk. Korábban heti szinten ezeket a beszélgetéseket álláske-
resési előadások előzték meg. Az előadások általában 30-45 
percesek, a klub-beszélgetések kötetlenek. Az előadások, klu-
bok online valósulnak meg, a Zoom alkalmazáson keresztül. 
Ezeken az alkalmakon igyekszünk hétről hétre új aspektusában 
bemutatni az álláskeresést, kvízeket készítünk, videókkal, ké-
pekkel szemléltetünk, hogy minél érdekesebbé váljon, minél 
többen osszák meg véleményüket, tapasztalataikat. 

Egy korábbi alkalommal vendégelőadó volt Fazekas Éva állás-
keresési tanácsadó, akitől nagyon sok olyan praktikát megtud-
hattunk az állásinterjúkkal kapcsolatban, amelyek a könyvek-
ben nincsenek leírva. Ezért is fontos, hogy ilyen előadásokon 
részt vegyünk, hiszen a tapasztalt, gyakorlott szakemberek 
több segítséget nyújthatnak, mert a gyakorlat néha nagyban el-
tér az elmélettől. 

O. Sz. Ágnes 
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Álláskereső klub 
Álláskeresési lehetőségek 

Keddenként 18 órától online ál-
láskeresési klub-beszélgetést 
szervezünk. Minden alkalom-
mal más-más témában osztjuk 
meg egymással tapasztalatain-
kat. A kötetlen beszélgetéseket 
legtöbb esetben vendégelő-
adók színesítik. Ezen a héten 
az álláskeresés volt a téma.  

Rövid filmrészlet bejátszásával 
szemléltettünk, a látottakat megvitattuk egymással. Megbeszél-
tük, milyen álláskeresési lehetőségeink vannak. 

A klub végén minden alkalommal megosztjuk egymással, kik 
voltak a héten állásinterjún, milyen tapasztalatokat szereztünk. 
A következő héten egyik társunk önéletrajzához nyújtunk közö-
sen segítséget. 

O. Sz. Ágnes 

Álláskereső klub 
A keddi álláskeresési klub-beszélgetésen vendégünk volt ko-
rábbi önkéntes kollégánk, Kádár Szabina, aki cukrászként he-
lyezkedett el Mezőhegyesen. Arról beszélgettünk, mivel foglal-
kozik most, és hogyan segített neki a munkaerőpiaci elhelyez-
kedésében a CsakPont. Szabina részt vett a munkaerőpiaci re-
integrációs képzésen, fejlesztéseken, több előadáson is. Ki-
emelte, hogy neki leginkább az állásinterjúra való felkészítés 
segített, magabiztosan vett részt az állásinterjún, ki is választot-
ták őt. 
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Azt üzente minden álláskereső-
nek, hogy soha ne adjuk fel, pró-
bálkozzunk, fejlesszük magun-
kat folyamatosan, hogy el tudjuk 
érni a számunkra megfelelő ál-
lást. A klub második felében Fa-
zekas Éva álláskeresési tanács-
adó online előadásának egy 
részletét tekintettük meg, amely 
arról szólt, hogyan kell tökélete-

sen önéletrajzot írni. 

Ezután egy résztvevő álláskereső édesanya sablon szerint ké-
szített önéletrajzát néztük meg, javaslatokat fogalmaztunk 
hozzá közösen, ezzel segítve őt az állásinterjúra való bejutásra. 

O. Sz. Ágnes 

Álláskereső klub 

 
A kedd esti álláskeresési klub beszélgetés családias hangulat-
ban zajlott. Az idei év értékelésénél minden résztvevő el-
mondta, miben segített az álláskeresési előadásokon, klub be-
szélgetéseken való részvétel. A beszélgetésen leginkább az 
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önéletrajzírást, az állásinterjúkra való felkészülést, illetve az ön-
értékelés, önbizalom növelést emelték ki.  

Az egyik résztvevő elmondta: „Megbeszéltük hol tartunk az ál-
láskeresésben, illetve milyen terveink vannak a jövő évre vonat-
kozóan, és azt, hogy milyen állást szeretnénk, milyen munka-
körben, milyen feltételekkel szeretnénk elhelyezkedni. Összes-
ségében elmondható, hogy mindenki bizakodva néz a jövő év 
elé, több álláslehetőség reményével várjuk az új esztendőt." 

O. Sz. Ágnes 
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Álláskereső klub 
Álláskeresés az újévben 

Az újévi első Álláskereső klubján a résztvevőkkel megbeszél-
tük, hogy ki hol tart az álláskeresésben. Beszélgettünk arról, 

hogy a jelenlévők 
milyen munkalehe-
tőségeket találtak 
januárban, illetve 
honnan értesültek 
ezekről. Mindenki 
frissítette önéletraj-
zát, és többen pá-
lyáztak különböző 
állásokra.  

A résztvevők több-
sége interneten ke-
res állást, portálo-
kon és helyi álláske-
reső Facebook cso-
portokban. Ketten 
személyesen is pró-
bálkoztak, Hódme-
zővásárhelyen és 
Szentesen, a visz-
szajelzésekre még 

várnak. Beszélgettünk arról is, hogy ki milyen területen szeretne 
elhelyezkedni, milyen az a munka, amit szívvel-lélekkel csi-
nálna. Szó volt az egész életen át tartó tanulásról, a folyamatos 
fejlődés szükségességéről, mellyel kapcsolatban megosztotta 
velünk tapasztalatait egy ötgyermekes édesanya is. 

O. Sz. Ágnes 
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Álláskereső klub 
Létezik az álommunka? 

Kevesen voltak a résztvevők kö-
zül, akik felnőttként azzal foglal-
koznak, amit gyerekkorukban 
megálmodtak. Megbeszéltük 
melyek azok a legfontosabb té-
nyezők, amelyek jó hangulatot 
árasztanak a munkahelyen. 

Erre példa a kellemes munkahe-
lyi légkör, a segítő, empatikus 

munkatársak és vezetők, a biztos és hosszútávú munkahely, a 
jó fizetés, a fejlődési és előrelépési lehetőségek, illetve a rugal-
mas időbeosztás. 

Beszéltünk a munkahelyi generációs különbségekről is, ponto-
sabban arról, hogy különböző generációknak mi lehet a fontos 
egy munkakör betöltésénél (változatosság, befogadó légkör, ru-
galmas munkakörülmények, valamint a munka és magánélet 
egyensúlyának fenntartása). A klub végén, minden héten meg-
beszéljük, hol tartunk az álláskeresésben, a tapasztalatainkat 
megosztásával segítjük egymást. 

O. Sz. Ágnes 



201 
 

Álláskereső klub 
Önbizalomnövelés 

Kedden este, az Álláskereső Klub elején közösen megnéztük, 
hogy milyen álláshirdetések érhetőek el a munka.hu webolda-
lon, Hódmezővásárhelyen és vonzáskörzetében. Megbeszél-
tük, hogy ki milyen állásokra pályázott a napokban, kik vettek 
részt állásinterjún. A klub további részében egy önbizalomnö-
velő játékos feladatban vehettünk részt. A moderátor írásban 
felsorolt nagyon sok pozitív, álláskereséshez is kapcsolódó tu-
lajdonságot, majd egyesével, minden résztvevőnek közösen ki 
kellett választanunk ezekből 10 leginkább rá jellemzőt. A leg-
több esetben egyetértettek a résztvevők a tulajdonságok kivá-
lasztása során, hasonlóan látjuk egymást. A sok pozitív szó, 
amit egymástól kaptun, és legjobb tulajdonságaink kiemelése a 
résztvevők önbizalmát növelték. 

O. Sz. Ágnes 
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Álláskereső klub 
A hetente megrendezésre kerülő Álláskereső klub beszélgeté-
seinken legtöbbször ugyanazok a résztvevők. A mai alkalom-
mal viszont csatlakozott hozzánk egy új, mezőhegyesi részt-
vevő is, aki a munka és magánélet összehangolása képzésün-
kön vett részt. Az elvégzett képzés nagyon pozitív hatással volt 
rá, mind a feladatok, mind a kiscsoportos beszélgetések tekin-
tetében. 

A klub második felében folytattuk az előző héten elkezdett po-
zitív tulajdonságok, képességek keresését. Ez a feladat segít 

nekünk abban, hogy 
egyre jobban megis-
merjük önmagunkat 
és egymást is. Meg-
beszéltük azt is, 
hogy ki, milyen ál-
lásra jelentkezett, 
kapott-e visszajel-
zést, milyen új állá-
sokat találtunk. So-
kat beszélgettünk ar-
ról, hogy mi lehet a 
sikeres önéletrajz és 
pályázat titka, ho-
gyan lehet a leg-

könnyebben elhelyezkedni. Álláskereséssel, önéletrajz írással 
kapcsolatban a résztvevők bármikor fordulhatnak egymáshoz, 
és a CSAK-Ponthoz is segítségért. 

O. Sz. Ágnes 
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Álláskereső klub 
Az Álláskereső klubon megbeszéltük, hogy ki milyen állásra je-
lentkezett, kapott-e visszajelzést, milyen új állásokat találtunk. 
A résztvevők pozitív és negatív visszajelzéseket is kaptak je-
lentkezéseikre. Egy mezőhegyesi résztvevő, Ildikó, állásinter-
jún vett részt, megosztotta velünk, hogyan zajlott a felvételi fo-
lyamat. Ildikó nagyon bizakodó, jól sikerült az interjú is, nagy 
valószínűséggel őt fogják alkalmazni. Azt tanácsolta nekünk, ha 
látunk egy álláshirdetést, ne csak a munkaerő kölcsönző cég 
által jelentkezzünk, hanem keressük fel (pl. telefonon) az adott 
munkahelyet, szerezzünk hozzá közvetlen elérhetőségeket, így 
nagyobb valószínűséggel kaphatjuk meg az állást. Sokat be-
szélgettünk arról is, hogy mi lehet a sikeres önéletrajz és pályá-
zat titka, hogyan lehet a legkönnyebben elhelyezkedni. A klub 
második felében közösen megnéztünk egy-két frissen megje-
lent cikket, milyen családi támogatások érhetőek el, vehetők 
igénybe hamarosan. 

O. Sz. Ágnes 
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Álláskereső klub 
Az Álláskereső klub beszélgeté-
sen minden résztvevő elmond-
hatta, hogy mi az az 5 legfonto-
sabb dolog, amit azért tesznek, 
hogy állást találjanak. A résztve-
vők leginkább a rendszeres ál-
láskeresést, a különböző állás-
kereső portálok használatát, a 
munkaügyi központban való re-
gisztrációt, az önéletrajz aktuali-
zálását, frissítését emelték ki. 

Többen megnézik a cégek direkt honlapjait, az álláskereséssel 
kapcsolatos Facebook oldalakat, csoportokat is. A legtöbb 
résztvevő fontosnak tartja a kapcsolatokat, a kapcsolati tőke 
meglétét, az önfejlesztést, az önismeretet, a készségek fejlesz-
tését, valamint a kommunikációt. Mind a szellemi, mind a lelki 
és a fizikai kondíció megtartása is nagyon fontos. 

Többen visszaemlékeztek, és kiemelték, hogy miket tanultak, 
milyen új információt szereztek, milyen tippeket gyűjtöttek az el-
végzett képzéseken, fejlesztéseken, előadásokon. Javaslatokat 
is megfogalmaztak egymásnak, kinek mi lehetne még a segít-
ségére az álláskeresésben. Ezeket a válaszokat egy prezentá-
ciós listába gyűjtöttük személyenként, amelyet bármikor vissza 
tudunk majd nézni, és a későbbiekben is segítségünkre lehet-
nek. A beszélgetés végén felmerült az is, hogy a visszakeres-
hetőség miatt létrehozunk egy saját Álláskereső Facebook cso-
portot, ahol megoszthatnánk egymással korábbi és jövőbeni 
prezentációinkat, az elhangzott legfontosabb információkat, ál-
lásajánlatokat, állásbörzéket, egyszóval mindent, ami az állás-
kereséssel kapcsolatban segítséget nyújthat. 

O. Sz. Ágnes 
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Baba-mama klub 
A héten indult első Baba-mama klubunk Feuerwerker Daniella 
vezetésével. Ennek a klub-beszélgetésnek a célja, hogy az ér-
deklődők, elsősorban kisgyermekes édesanyák, illetve a szülők 
megoszthassák tapasztalatait egymással minden olyan témá-
ban, amely a gyermekekkel kapcsolatos, a csecsemőgondozá-
son át egészen a gyermeknevelésig. Az első ilyen Baba-mama 
klub családias hangulatú, kötetlen beszélgetés volt, ahol bemu-
tatkoztak a résztvevők, elmondták, kinek hány gyermeke szüle-
tett, hogyan választottak nevet gyermekeiknek. Bensőséges 
hangulatú beszélgetés alakult ki, több résztvevő elmesélte szü-
lésélményét is. Jó érzés volt visszaemlékezni ezekre a pillana-
tokra. Bárki hozzászólhatott a témához, azok is, akik még csak 
most terveznek családot alapítani, gyermeket vállalni, illetve a 
férfi résztvevőink, az édesapák véleményét is meghallgattuk, hi-
szen ők bizonyos szempontból más szemszögből látják ezeket 
a kérdéseket.  
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Baba-mama klub 

 
2021. 02. 11-én 17 órakor Lázárné Szakál Adriennel a Házas-
ság hete programsorozat keretén belül, amelyhez a Csak-Pont 
is csatlakozott, tartottam meg a klubot. 
A résztvevőknek ajánlottam egy nagyon jó kezdeményezést, a 
klub után, este 8 órakor induló “Babaváró Quiz”-t, amelyet 
Bartha Álmos, nemzetközi kvízmester, a QuizNight.hu Bajnok-
ságok alapítója, illetve Tornyossy Zsófia, szülész-nőgyógyász 
rezidens irányított. 
Ezen az ingyenes versenyen a gyermekvállalás előtt álló "ba-
baváró párok" mérhették össze a tudásukat, de azok is sokat 
tanulhattak belőle, ahol már született néhány gyermek. 
A családias hangulatú klubban megbeszéltük, hogy mikor jut 
oda egy pár, hogy gyereket vállaljon, illetve, hogy tudatosan 
kell-e készülni rá, továbbá eszmecserét folytattunk, kinek mi-
lyen nehézségei, illetve problémái adódtak idáig a gyermekne-
veléssel kapcsolatban. 

F. Daniella 
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Segítség klub 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mai klubbeszélgetésre tizenketten gyűltünk össze, és folytat-
tuk a múlt heti témát, hogy kinek mire lenne szüksége, illetve 
kinek miben tudnánk segíteni? Adri a költözést említette új csa-
ládi házukba, segítséget kért munkatársaitól a költözéshez. Da-
niellával a hiteltanácsadás témában tudtak segíteni Ritának az-
zal, hogy megadták független hiteltanácsadóik elérhetőségeit. 

A csapat egy új taggal bővült, Balázs Józsefné Ildikó személyé-
ben, aki sokat mesélt magáról, eddigi családsegítő, illetve gyer-
mekelhelyező munkáiról. Ildikó szerint egyre nehezebb munka-
lehetőséget találni, mert sokan visszajöttek Magyarországra a 
kialakult járványhelyzet miatt. Volt, aki arra bátorította a jelenlé-
vőket, hogy keressék a személyes kontaktust az álláskeresés 
során, ugyanis, ha e-mailben vesszük fel a kapcsolatot, nem 
biztos, hogy megnézik, amit küldtünk. Közösen megnéztünk 
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egy videót, amelynek az volt a címe, hogy „Miért Nem Segítünk 
Egymásnak?”. A videóból kiderült, hogy az emberek sietnek, ha 
például az utcán látnak egy földön fekvőt. Zoli elmesélte, hogy 
nem is olyan régen, egy vak embernek segített, akit többen 
hagytak volna az úttesten leülni. Józsi azon a véleményen volt, 
hogy minél nagyobb egy város, annál kevésbé segítenek, míg 
a kis városban, illetve falvakban odamennek segítőkészen egy-
máshoz. Ezeket megtapasztalta, amikor Budapesten, London-
ban és Madridban járt, és az egyik kollégája rosszul lett. Sajnos 
órákig nem mentek oda hozzá, sőt, még ki is fosztották. 1977 
óta jár a szlovéniai Muravidékre, illetve Erdélybe és azt tapasz-
talta, hogy rossz irányba fejlődik a helyzet ilyen téren. Krisztina 
szerint, a civil szervezetek segítenek „embert faragni” a gyere-
kekből, ezért fontos, hogy legyen minden településen egy-egy 
ilyen segítő szervezet. 

Sajnos minél nyugatabbra megyünk, annál kevesebbet segíte-
nek, viszont Japánban például, tán a neveltetésükből vagy a 
vallásukból eredően, egyfajta kötelességüknek érzik a másikon 
való segítést, ami példaértékű. A Segítség Klubbal kapcsolat-
ban az az elképzelés, hogy a jövőben jó lenne, ha úgy tekint-
hetnénk rá mindnyájan, mint egy baráti klubra. Ez lenne az a 
klub, ahol kibeszélhetjük a dolgainkat, lehetőleg mindenkinek a 
problémájára megoldást igyekszünk találni. Józsi felajánlotta, 
hogy mint foglalkoztató, szívesen segít az önéletrajzainknál. A 
hozzá beérkező önéletrajzokkal és motivációs levelekkel kap-
csolatban megjegyezte, hogy nagy részük olyan, ami a foglal-
koztató szempontjából nem kedvező, összecsapott, sablonos, 
általános, mintha nem is a konkrét munkáltatónak lenne cí-
mezve, vagy a lényeget nem tartalmazza. Mintha nem is az ő 
hirdetésükre reagáltak volna. 

B. M. Rita 
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Segítség klub 
Segítség klubot F. Daniella vezette, aki először feltett egy kör-
kérdést, ki miben jó? Minden résztvevő elmondhatta milyen te-
rületen, területeken a legügyesebb, leghasznosabb, mi az, ami-
ben úgy érzi jó és segítségére lehet másoknak. Van, akinek a 
kézügyessége jó, szépen fest, rajzol, verseket ír, mások a fő-
zést, sütést emelték ki, többen a sportot, a kommunikációt em-
lítették, illetve a másoknak való segítségnyújtást. Beszélgettünk 
arról is, milyen helyzetek fordultak elő életünkben, amikor segít-
séget nyújtottunk másoknak. Fontos, hogy ne legyenek előíté-
leteink, próbáljuk elfogadni társainkat, figyeljünk jobban oda a 
környezetünkben lévőkre. Ha látjuk, hogy valakinek szüksége 
van segítségre, próbáljunk meg neki segíteni, tiszteljük az idő-
seket, legyünk empatikusabbak. 

Daniella a klub második felé-
ben lejátszott nekünk két ta-
nulságos tanító jellegű rövid 
videót, melyek az önzetlen 
segítségnyújtásról szóltak. Az 
ember, ha önzetlenül segít 
másokon, úgy, hogy cserébe 
semmit nem vár el, a későbbi 
élete folyamán lehetséges, 
hogy valamilyen formában ezt 
visszakapja. A beszélgetés 

legvégén egy-egy könyvajánlót is hozott néhány résztvevő. A 
kisgyermekes édesanyák megosztották egymással gyermekne-
veléssel kapcsolatos tapasztalataikat. A továbbiakban egy 
baba-mama klub beszélgetés elindítását is tervezzük. 

O. Sz. Ágnes 
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Család és karrier klub 
Első alkalommal került megszervezésre november 25-én a 
Család és Karrier Klub. Téma a visszatekintés-értékelés, ahol a 
korábbi események felidézése mellett minden résztvevő el-
mondta, hogyan került kapcsolatba a CSAK-Ponttal. A jelenlé-
vők beszéltek az eddigi képzésekről, fejlesztésekről. 

A Család és Karrier klub lehetőséget nyújt 
közelebb kerülni a munka és magánélet 
egyensúlyának megteremtéséhez, a sike-
res vállalkozás indításának megvalósítá-
sához. A klub egyik résztvevője elmondta: 
Nagyon jó érzés volt visszaemlékezni 
mindarra a sok fejlesztésre, amiken részt 

vehettünk. Új embereket ismerhettünk meg, igazi barátságok is 
szövődtek már! 

Megtapasztalhattuk milyen a home office, és hogy otthonról az 
internet segítségével is tudunk hatékonyan csapatban dolgozni. 
Sok segítséget kaptunk a fejlesztőktől és előadóktól ahhoz, 
hogy a jövőben megtaláljuk a számunkra megfelelő munkahe-
lyet. 

M. Ágnes 

 

Család és karrier klub 
A 2021-es év első Család és karrier klubja kötetlen témában 
zajlott. Arról beszélgettünk, hogyan látjuk egymást, milyen terü-
leten, milyen munkakörben tudnánk elképzelni társainkat, ki-
hez, milyen foglalkozás illene leginkább. 
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 Nagyon sokféle foglalkozás szóba került: szinkronszínész, 
versmondó, rádiós, óvónő, tanár, rendezvényszervező, virág-
kötő, kertész, légiutaskísérő, szakács, üzletvezető, progra-
mozó, rendőr, nyomozó, lakberendező, stílustanácsadó, író, te-
rapeuta. Gyermekkori vágyainkat is felelevenítettük, mik szeret-
tünk volna lenni.  

A beszélgetés a résztvevők számára nagyon pozitív és inspiráló 
volt. A pozitív szavak, mások jó véleménye, a pozitív tulajdon-
ságok kiemelése, tudatosítása önbizalom növelő hatással bír. 

A résztvevők igénye szerint a továbbiakban rendszeresen ter-
vezünk önismereti, személyiségfejlesztő beszélgetéseket, kü-
lönböző kvízekkel, tesztekkel téve ezt még érdekesebbé. 

O. Sz. Ágnes 
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Család és karrier klub 
Gyermekkorban elképzelt jövő 

A klubon beszélgettünk a jelenlévőkkel, hogyan döntötték el fi-
atalkorukban azt, hogy milyen pályára lépnek, melyik iskolába 

menjenek továbbta-
nulni. A Család és kar-
rier klub klubvezetője 
Muntyán Ágnes. 

Meghatározó döntést 
kell igen fiatalon 
hozni, amelynek nagy 
súlya van. Fontos a 
szülői támogatás, hi-
szen egy 14 vagy 18 
éves gyerek még nem 
biztos, hogy tudja, mi-
lyen szakmát válasz-
szon. Az iskolákban 
nagyon fontos, hogy 

több önismeretet tanuljanak a fiatalok. Ezzel is segítenék őket, 
hogy olyan szakmát válasszanak, ami a legjobban illik hozzá-
juk, amit szeretnek csinálni. 

Fontos a pályaválasztás előtt minél több szakmát megismerni, 
hogy el tudják képzelni a diákok, milyen is az adott szakma, mi 
a jó és rossz oldala. Ez irányt mutathat. Olyan hivatást válasz-
szunk, amit szeretünk csinálni, és amiben jól érezzük magun-
kat. 

M. Ágnes 
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Család és karrier klub 
Hogyan találd meg  

a számodra megfelelő munkát? 
A klubot egy videóval indítottuk, ami abban segített nekünk, ho-

gyan is találhatjuk meg 
azt a munkahelyet, 
amit igazán szeret-
nénk.  

Az „Esélyt a család-
anyáknak” című nyer-
tes projekt alatt is gya-
korlatban jól haszno-
sítható tudást, számos 
segítséget kaptunk eh-
hez. Összefoglaltuk és 
megbeszéltük, melyek 
a fontos lépések ez 
ügyben. Az első lépés, 

hogy ismerjük meg önmagunk.  

Mik az erősségeink, az értékeink, mik a tapasztalataink… Ezek 
felismerése nagyon fontos a családi, magánéleti és szakmai ön-
megvalósítás vonatkozásában egyaránt. 

„Teremtsd meg a szenvedélyed! Alkoss, és gyakorold azt, ami-
ben jó vagy, amit szeretsz csinálni! És végül kezdd el! Indulj el 
és váltsd valóra az álmaid!” 

 A motiváló videó után, feltettük magunknak a kérdést: mi az a 
tevékenység, ami a számodra megfelelő munkát jelenti? 

M. Ágnes 
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Segítségbank klub 
Jót tenni jól 

Baksa József, projektvezető öt-
lete volt a hetente sorra kerülő 
Segítségbank klub. Mi is a Se-
gítségbank? A Segítségbank lé-
nyege az, hogy egy helyi közös-
ség tagjai „segítségeket” cserél-
nek egymás között, azaz mun-
kát végeznek, szolgáltatnak, ad-
nak és kapnak, és mindezt egy 
értékmérő segítségével számol-
ják el. A rendszer azon az elgondoláson alapszik, hogy min-
denki rendelkezik olyan tudással, képességekkel, amelyek se-
gítséget jelenthetnek mások számára. Tehát egy olyan kezde-
ményezés, ahol bárki fel tud ajánlani egy szolgáltatást, tárgyat 
vagy terményt, és értékmérő szívecskéket kap a felajánlott do-
log értékének arányában. A kapott szívecskéket pedig bármi-
lyen, mások által felajánlott dologra beválthatja. 

M. Ágnes 
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Segítségbank klub 
Baksa József vezetésével zajlott le ismét a Segítségbank klub 
november 26-án. Első körben felvilágosítást kaptunk a követ-
kező hetekre szervezett képzésekről, az előadók pedig érdekes 
témákkal készülnek az előadásokra. 

A CSAK Pont több felajánlást is át vett, így a felajánlók máris 
be tudják cserélni „élő szívecskéiket” más által felajánlott 
tárgyra vagy szolgáltatásra. Belső körben elindult a Segítség 
bank működése!  

A Segítségbank Facebook-csoport már él, egy belső megbe-
szélés után már láthatóak lesznek a felajánlások is, amelyek 
szépen gyűlnek. A telephelyeken több játék és ruha van már. 
Kaptunk egy kis bátorítást, hogy minél több szolgáltatást ajánl-
junk fel. Olyat, amit szeretünk csinálni, és lelkesen tudunk má-
soknak segíteni benne. 

A klubban új tagok is voltak, akik a felmerülő kérdéseikre választ 
kaptak, és széles körű felvilágosítást nyertek a CSAK Ponttok-
kal kapcsolatban. A klubot kötetlen beszélgetéssel zártuk. 

M. Ágnes 
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Segítségbank klub 
Ezen a klub-beszélgeté-
sen több fontos napirendi 
pontot vezetett fel nekünk 
Baksa József klubvezető.  

Az első téma a Segítség-
bank volt. Pontosítottuk 
és véglegesítettük a sza-
bályzatot és a felajánlá-
sokat, és ez most már fel 
is került a Segítségbank 
Facebook csoportba.  

A tesztidőszak tovább 
folytatódott belső körben. 

Már nemcsak szívecskéért lehet felajánlani bármilyen tárgyat 
vagy eszközt a Segítségbankba, hanem licitre is, valamint ado-
mányként. 

 A következő napirendi pont a vállalkozói kerekasztal szervezé-
séről szólt. Az esemény december 16.-án kerül megrendezésre 
online, szakmai előadással egybekötve. 

Bemutatkozik a Sikerpont Hálózat, valamint a CSAK Pont fel-
ajánlja a vállalkozóknak, hogy egy bemutató videoklipet készít 
róluk. 

Ez a klip több Facebook csoportban, internetes portálon meg-
osztásra kerül, ezzel is támogatja a CSAKPont a vállalkozások 
hírnevét és sikerességét. 

M. Ágnes 
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Segítségbank klub 
Minden csütörtökön este Segítség- bank klubot tartunk Baksa József-
fel. Az online találkozón újonnan csatlakozott érdeklődők is részt vet-

tek.  

A segítséggazdák döntése, 
hogy a Segítségbank rend-
szere még egy hétig teszte-
lésre kerül, és azt követően 
élesben működtetik. A Vállal-
kozási Online Kerekasztalösz-
szehívásának időpontjai tisz-
tázva lettek.  

A Kerekasztalt minden hónap 
16-án 16 órakor Zoom csator-
nán tartják meg, ahová mű-
ködő vállalkozás képviselőit 
és vállalkozást indítókat vár-
ják.    

 R. J. Andrea 
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Családi kassza klub 
Egy sikeres vállalkozó életútja 

A Családi Kassza Klub november 23-i 
előadása keretében Antal Tercsivel be-
szélgettünk. A kisgyermekes édesanya 
életének egy meghatározó eseményét, a 
Hódmezővásárhelyről Finnországba köl-
tözését osztotta meg az előadás résztve-
vőivel. Finnországban megtanulta a nyel-

vet, szakmát választott, majd a finn középfokú nyelvvizsga leté-
telét követően elindította saját vállalkozását. A munkába fekte-
tett idő és energia megtérült, és álmai valóra váltak. 

Főállásban ápolónő, emellett vállalkozását is sikeresen működ-
teti. Az előadást követően a résztvevők feltehették kérdéseiket 
az előadónak, melyeket szívesen megválaszolt. 

R. J. Andrea 

Családi kassza klub 
Tippek, ötletek a családi kassza gyarapításához 

Hétfőn este Simon Zsanett volt a meghívott, aki hasznos taná-
csokkal látta el a résztvevőket. A Családi Kassza klubon a ház-
tartással kapcsolatos gazdálkodásáról beszélt, illetve külön-
böző háztartási költséghatékony technikákra hívta fel a figyel-
met. Emellett elmondta, hogy a kézműves háztartási eszközök 
készítése előnyös, valamint a kézzel készített tárgyakat akár ér-
tékesíteni is lehet. 

R. J. Andrea 
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Családi kassza klub 
Új év, új ötletek a családi kassza gyarapításához 

Hétfőn megújult erővel, tele motivációval, tervekkel vágtunk 
neki az első klub-beszélgetésünknek. Az ünnepek utáni kiadá-
sok elkerülése érdekében bevált praktikákat osztottunk meg 
egymással. Fő témáink a téli időszak költséghatékony átvésze-
lése a vírus időszak alatt, és a vásárlási szokásaink tudatossá 
tétele volt. Beszélgettünk az egészséges étkezésről, főzési tip-
pekről, felvetettük a karanténkonyha ötletét. A későbbiekben a 
spórolásról került szóba. A témakör végéhez érve arra jutottunk, 
hogy a következő alkalommal, megosztjuk egymással kedvenc 
receptjeinket, ami egészséges és gyorsan elkészíthető, ezáltal 
is segítve egymást. 

R. J. Andrea 
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Családi kassza klub 
A háztartásgazda-
ságtan képzésen is 
elhangzott, hogyan 
lehet növelni a csa-
lád bevételét. Ez 
adta az ötletet a Csa-
ládi kassza klubhoz. 
A résztvevőkkel arról 
beszélgettünk, hogy 
számunkra mit jelent 
a családi kassza, ho-
gyan lehet beosztani 
a rendelkezésünkre 
álló összeget. A ki-
adásunk lehetőleg 
ne haladja meg a be-
vételünket. 

A háztartások egy 
főre jutó havi kiadá-
sainak megoszlását, 

százalékos aranyát is megnéztük. Amennyiben nem találunk 
olyan lehetőséget, amivel növelni tudjuk a család bevételét, az 
egyéb apróbb kiadásokat szükséges csökkenteni. Ilyen kiadás 
lehet a belépők, ruházkodás, kultúra, szórakozás. Az előre ter-
vezéssel, gazdaságos és tudatos vásárlással, akciók kihaszná-
lásával, a család bevételét és kiadásait egyensúlyban tudjuk 
tartani. A későbbiekben a bevételekkel, kiadásokkal kapcsolat-
ban kreatív ötletbörzét szervezünk. 

R. J. Andrea 
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Véleményanyagok 

Mit tegyünk, ha lázas a gyermek? 
Ha lázas a 
gyermek, fon-
tos azt tudnunk, 
hogy a láz nem 
betegség, ha-
nem tünet, te-
hát azt mutatja 
meg, hogy va-
lami nincs rend-
ben a kisgyer-
mek szervezet-
ében. 
A láz hasznos, 
hiszen az im-

munrendszer aktívan dolgozik a kórokozókkal szemben, 
ugyanis a baktériumok, kórokozók a magasabb hőmérsékleten 
jobban pusztulnak el.  
A mai ajánlások szerint, ha csak hőemelkedése van a gyermek-
nek, nem kell lázat csillapítani, amennyiben a gyermek közér-
zete egyébként jó. Lázról 38 Celsius-fok felett beszélünk, 37-38 
Celsius-fok között hőemelkedésről, 39-40 Celsius-fok között pe-
dig magas lázról. 
 A lázmérés történhet rectálisan (ezt általában 0-2 év között al-
kalmazzuk), fülhőmérővel (óvodás, kisiskolás korban), illetve 
hónaljban (körülbelül 3 éves kortól). Kétféle lázcsillapítási mód-
szert különböztetünk meg: fizikális és gyógyszeres.  
Fizikális lázcsillapítás közé tartozik a hűtőfürdő és a hűtőboro-
gatás.  
Hűtőfürdő esetén törekedjünk a kíméletességre. A kádba vizet 
töltünk, ami a testhőmérséklettel megegyező hőmérsékletű, és 
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ebbe ültetjük a gyermeket (ha csecsemő, akkor az alkarunkkal 
alátámasztva tegyünk bele).  
A víz a mellkasáig érjen. A hidegebb vizet fokozatosan, a lábak 
felől engedjünk hozzá, és a kezünkkel keverjük el. A vizet 31 
Celsius-fok alá ne hűtsük, illetve kerüljük el a didergést, ami a 
lázas gyermek számára nem csak kellemetlen, de csökkenti a 
hőleadást, ami a lázcsillapítást is akadályozhatja.  
A hűtőfürdő 8-10 percnél tovább ne tartson. Ezután szárazra 
töröljük, és pamut ruhát adunk rá. 
Hűtőborogatásnál szükségünk lesz lepedőre, textilpelenkára, 
melyeket langyos, állott vízzel átnedvesítjük, és ezekkel az 
egész testét becsavarjuk, mely során ügyelünk a hólyagvéde-
lemre. A húgyhólyagra a vizes lepedő alá egy száraz anyagot 
tegyünk, illetve a végtagok borogatásánál az ízületeket hagyjuk 
ki. Ha a vizes ruhák átmelegednek, akkor cseréljük, körülbelül 
2-3 alkalommal. 
Fontos, hogy lázas gyermeket ne takarjunk be nagy, vastag ta-
karókkal, mert megakadályozzuk a szervezet hőleadását! Itas-
suk bő folyadékkal, és adjunk neki könnyű ételeket. 
A gyógyszeres lázcsillapítás során háromféle gyógyszer közül 
választhatunk, attól függően, hogy melyik a hatásos a gyermek 
számára: Amidazophen (pl. germicid kúp), Ibuprofen (pl. Nuro-
fen szuszpenzió), paracetamol tartalmúak (pl. panadol szusz-
penzió). 

Lázárné Szakál Adrienn 
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A Jövő szakmái 
Egy pár percre 
szeretném elkalau-
zolni önöket a jövő 
szakmáinak vilá-
gába, ahol egy ki-
csit kizökkenhe-
tünk a szürke hét-
köznapokból. Kép-
zeljük csak el, 20 
év múlva mennyi új 
izgalmas munka-

kör fog létrejönni, amelyek ma még csak nem is léteznek! 

De a jövő helyett először tekintsünk a jelenbe. Az „influencer” 
szakról pár éve még senki sem hallott, és nem is gondoltuk 
volna, hogy lesz ilyen. A rendkívül gyors digitális fejlődés és a 
technológiai piac azonban létrehozta. 

„Vendégélmény-menedzser”  
Feladatai a gyorséttermi vendégek udvarias köszöntése mellett 
az új eszközök, az ételrendelő programok működésének és a 
rendelések felvételének modern bemutatása, de ha a vevő kéri, 
készségesen segítenek a rendelések összeállításában, leadá-
sában, és az asztali kiszolgálás igénybevételét is ők intézik. 

Chatbot-fejlesztő 
Kezdenek beszivárogni az ügyfélszolgálatokra a chatbotok és a 
virtuális asszisztensek. Ezek intelligens automata ügyfélszolgá-
latok, amelyek emberi közreműködés nélkül válaszolnak meg 
egyelőre még csak egyszerűbb ügyfélkérdéseket.  
Ha érezted már úgy, hogy egy meglátogatott honlap felugró ab-
laka valóban megszólított, és releváns válaszokat adott a feltett 
kérdéseidre, akkor jól dolgozott a chatbot-fejlesztő. 
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Nosztalgista 
A feladatuk az lesz, hogy hozzanak létre egy tipikus nyugdíjas 
falut, otthont, ahol az idősek újraélhetik azokat az éveiket, ami-
kor boldogok voltak. 
A nosztalgikus megvizsgálja, hogy mit kedveltek a múltban, új-
raépíti a kedvenc helyüket, akár egy 1970-es évekbeli kis lakást 
vagy az 1980-as évekbeli egyetemi kollégiumot.  
Az idősek lassan felismerhetik, hogy nem szükséges haladniuk 
a technikai újdonságokkal, a sok, számukra nehezen követhető 
változással. Kontrollálni tudják majd az életmódjukat, és a leg-
boldogabb éveik szerint élhetik az életüket. A nosztalgista ilyen 
környezet kialakításában lesz a segítségükre. 

A művégtag- és szervfejlesztő, designer 
A következő nagy tudományos áttörés a neurológiai úton irá-
nyítható művégtagok fejlesztése lehet, amihez 3D nyomtatással 
állítanák elő a húst és a bőrt. Ilyen módszerrel szerveket is le-
hetne tervezni, ami megalapozhatja a szerv- és testrészkészítő 
szakmát. Létrehozhatnak majd ilyen technológiával akár májat 
és vesét, melyek donorokként is szolgálhatnak. A sci-fik érde-
kes felvetése sem tűnik majd lehetetlennek, miszerint egy jó 
memóriasebésszel megszabadulhatunk a rossz emlékeinktől. 

3D nyomtatás szakértő 
A legnagyobb fejlődést a 3D nyomtatás szakága fogja elhozni, 
elméletben már képesek ezzel a technológiával házakat, épü-
leteket is létrehozni, a jövőben pedig ez gyakorlatban is mű-
ködni fog, és ennek következtében nagyon sok humán erőfor-
rást fel fog váltani a mesterséges intelligencia és a robotika. 

Összpontosítási tanácsadó 
A Facebook, a Twitter és az Instagram aranykorában ismerős 
jelenség, hogy egyszerre kismillió posztra, üzenetre és értesí-
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tésre kell koncentrálnunk. Ebben segít majd nekünk az össz-
pontosítási szakember, mert a jövőkutatók szerint a technoló-
giai fejlődés szédítő gyorsulásával még komolyabb koncentrá-
ciós krízisekre készülhetünk. 

Most csukjuk be a szemünket, és képzeljük el, milyen lesz az 
élet 20 év múlva! Legújabb kutatások szerint számos új munka-
hely és szakma fog létrejönni, amelyeket ma még nem isme-
rünk. A robotika, 3D nyomtatás, a mesterséges intelligencia és 
a VR (kiterjesztett virtuális valóság)… Nyakunkon egy újabb 
ipari forradalom, amely sok mindent megváltoztat, amit eddig a 
munkaerőpiac és a munkahelyek működéséről gondoltunk. 

Ötlet: www.digitalhungary.hu 

M. Tamás 

 

 

http://www.digitalhungary.hu/
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Tekintsünk fel az égre! 
Stresszoldás kisgyermekes anyaként 

Az év végének közeledtével sokunk számára aktuálissá válik a 
számvetés. Mi történt az elmúlt egy évben, és hogyan értékeljük 
azt? Velem nagyon sok minden történt. Noha egy három és egy 
másfél éves gyerekkel, jórészt segítség nélkül, az év nagy ré-
szét akkor is “karanténban” töltöttem.  

Körülbelül egy éve történt, hogy el kellett mennem csontkovács-
hoz, mert állandóan fájt a hátam. A fájdalom miatt, meg sok 
minden más miatt is, stresszes és jóval ingerültebb voltam, mint 
szoktam. A kezelés közben megkérdezték tőlem, hogy mivel 
foglalkozom, mi a kedvenc történelmi korszakom, és mit csiná-
lok szabadidőmben. A feltett kérdésekre nem igazán tudtam vá-
laszolni, noha történelemtanár végzettségem is van, viszont a 
gyerekek minden percéről be tudtam volna számolni. De ott ki-
vételesen rám volt kíváncsi egy idegen. 

Sok anya elveszik a hétköznapokban. Azóta elkezdtem megke-
resni önmagam, és már tudnék válaszolni a fenti kérdésekre. 
Rájöttem arra, hogy a stresszoldásra már akkor szükség van, 
amikor valaki szembesül azzal, hogy felemészti a családi tűz-
hely őrzése. Sokunknak csak ez a feladata, és szerencsések 
vagyunk, hogy csak ez. De mikor jövünk rá, hogy mindez nem 
elegendő? Járványhelyzet előtt is volt aktív életünk, a gyerekek 
is felnőnek egyszer, és ezt követően is teljes életet kell élnünk. 

A stresszoldás folyamatos és aktív munka önmagunkért, ami 
elégedetté tesz. A családnak is szüksége van rá. Ezen gondo-
latokat és ráeszmélést követően elkezdtem sportolni. Törzs-
izomzatot erősítettem. Már nem fáj a hátam, és megtanultam 
újra egyenesen járni. Sokat vagyunk a szabad levegőn, így a 
gyerekek szabadon szórakozhatnak. Én meg felnézek az égre, 
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akár imádkozhatok is, mert bent mindig csak lefelé figyelek: „Ki-
nek kell kezet mosni, kinek kell orrot törölni?". Cipelek, noszo-
gatok és babakocsit taszítok szinte mindig, de már nem bosz-
szankodom ezen annyit, mert erősebb lettem, és mikor elalsza-
nak a picik, alig várom, hogy kiterítsem a tornaszőnyeget. Ami-
kor ráfekszek, az ablakból az eget látom. 

Aztán elgondolkodtam, hogy mit is szerettem régen csinálni. A 
férjemet kérdezgettem, hátha ő emlékszik még, milyen voltam 
azelőtt, mielőtt anya lettem. Visszanyúltam a szakdolgozatom-
hoz, és elkezdtem írni, és rengeteget olvastam. A stresszoldás 
nem csak lazítás, nem csak annyi, hogy este bedőlök az ágyba. 
Próbáltam... nem volt jó! Fel kell tölteni magunkat lelkileg és 
szellemileg. Jelen kell lenni, ölelni a kicsiket, együtt nevetni, 
együtt kiabálni, de aztán egyedül is aktívnak kell maradni. Mára 
elkészült egy kézirat, és a folytatása is folyamatban. Boldog va-
gyok, mert újra elhiszem, hogy nem csak főzni (vagy azt se, 
mert nem finom) és játszani tudok. Újra dolgozom! Igen, rész-
munkaidőben, esténként egy családbarát munkahelyen, ahol 
nem kérnek túl sokat, de, amit adni tudok, azt elismerik.  

Amikor összehajtom este a tornaszőnyeget, arra gondolok, 
hogy az esti munkámmal talán egy olyan anyának segítek, aki 
úgy érzi, egyedül maradt a családjában, ahol pedig őszintén 
szereti mindenki egymást. Ettől boldog vagyok, és reggel, ami-
kor pizsamában átfut a lányom, és a másik szobában ébredezik 
a fiam, a férjem meg már a tejet melegíti a konyhában, miután 
felkeltünk, mind megyünk a kisfiúhoz, akkor igazán örömmel kö-
szönhetünk jó reggelt egymásnak. Mert anya lazább, és úgy 
érzi, önmagáért szeretik, mivel önmagát is szereti, és jobban 
tud örülni az együtt töltött időnek.  

Oláhné Kispál Anita 
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Hogyan legyél sikeres az állásinterjún? 
Fazekas Éva november 25-én tartott Önéletrajzírás anyáknak 
című előadásán gondolkodtam el azon, hogy azt követően, 
hogy elküldjük az önéletrajzot a munkáltatónak, mi a következő 
lépés. Mindannyiunk életében meghatározó lépés egy állásin-
terjú, hiszen ez nyit kaput a vágyott munka felé. Ekkor ragad-
hatjuk meg az alkalmat, hogy meggyőzzük a kiválasztott mun-
kahely képviselőjét arról, hogy mi vagyunk a legalkalmasabbak 
a meghirdetett pozíció betöltésére.  

A következőkben személyes tapasztalatok alapján osztok meg 
néhány tippet, amely elősegíti az állásinterjú sikerét. 

 
1. Légy elegáns, de semmiképp sem kirívó! 
Természetesen, nem a külsőben rejlik a fő erényed, de az első 
benyomás mindig mérvadó. Próbálj olyan ruhában megjelenni, 
amely eltér a hétköznapitól, mégis kényelmes. Kerüld a rikító 
színeket, a farmert, a sportcipőt, a dekoltált felsőt és a miniszok-
nyát! Kivétel ez alól az olyan munkakör, amely megköveteli a 
lazaságot, például: sporttanár, divattervezői állás, stb. Légy 
ápolt, de a sminked legyen visszafogott, és ne árassz intenzív 
parfümillatot! 
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2. Légy laza és magabiztos, de semmiképp sem beképzelt! 
Az interjúztató megkérdőjelezheti képességeidet, ha feszültnek 
vagy bizonytalannak lát. Nyugodtan és magabiztosan válaszolj 
a kérdésekre! Az interjú közben ne remegjen hangod, ne tör-
deld a kezeidet, és kerüld a túlzott gesztikulációt! Vigyázz, hogy 
ne ess át a ló túloldalára, ne dobálózz nagy szavakkal, és ne 
akarj mindentudónak tűnni. 

3. Emeld ki a pozitív tulajdonságaidat, de semmiképp se ál-
líts valótlant! 
Mikor előzetes tapasztalataidról beszélsz, mindig hangsúlyozd 
azokat a készségeket, amelyeken sikerült fejlesztened, és a 
megpályázott munka szempontjából relevánsak. Ezáltal a mun-
kaadót is meggyőzöd arról, hogy megvan benned az, amit ke-
resnek. Csak valós dolgokat állíts magadról, hiszen egy várat-
lan keresztkérdés vagy teszt kínos szituációba hozhat. 

B. Emőke 
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Online oktatás szülői szemmel 

 
Sok szülőnek jelentett kihívást a gyerekek vírushelyzet miatti 
online tanulása, főleg munka mellett, több gyerekkel. Kétgyer-
mekes anyaként nekem is meg kellett küzdenem az adott hely-
zettel járó nehézségekkel, megpróbáltatásokkal. 

Mivel itthon voltak a lányaim, felborult az eddigi mindennapi ru-
tin. Sajnos erre a helyzetre nem igazán lehetett felkészülni. 
Megoldást kellett találnom, hogyan tanuljak a gyerekeimmel, 
hogyan végezzem el az otthoni feladataimat, és ezzel egyidő-
ben az önkéntes munkám se kerüljön háttérbe. Nem volt köny-
nyű, viszont a CSAK-Pontnál részt vettem az Időgazdálkodás 
című fejlesztésen, melyet Makkai Tünde tartott. A fejlesztésen 
tanultak nekem nagyon sokat segítettek. Sok hasznos tippet 
kaptam, hogy miként tudom leghatékonyabban beosztani az 
időmet, hogy minden feladatot időben elvégezzek, és maradjon 
idő magamra is. Megtanultam, hogy fontos türelmesnek lenni. 
A napi feladatokat fontossági sorrendbe állítottam, és aszerint 
teljesítettem őket. Feladatlistát készítettem a családomnak, 
amelyeket általában sikerült betartanunk. Nem csak nekem volt 
új ez a helyzet, hanem a lányaimnak is, akik nagyon ügyesek 
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voltak, tudták, hogy össze kell fognunk, hogy ezen az egészen 
túllendüljünk. A fejlesztésen tanultaknak, a türelemnek és a 
családi összefogásnak hála megtaláltuk a munka és a tanulás 
közötti egyensúlyt. Viszonylag hamar sikerült belerázódni az új 
életmódba. 

Volt előnye is annak, hogy itthon tanultak a gyerekek. Regge-
lente nem kellett rohanni, ezáltal mind nyugodtabbak voltunk. 
Amikor sikerült időben végezni a teendőinkkel, és a házi felada-
tok is elkészültek, szánhattunk időt a hobbijainkra is. Ez az idő-
szak nem volt könnyű, igazi kihívás mindannyiunk számára, de 
együtt volt a család, többet foglalkozhattam a gyerekeimmel, 
ami engem is nagyon boldoggá tett. 

M. Julianna 
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Hogyan lehet kisgyermek mellett dolgozni a  
koronavírus idején? 

A koronavírus járvány a kisgyermeket nevelő családok életének 
több szegmensét is befolyásolja. Leginkább az anya munka-
végzését nehezíti meg, ha a gyermeke nem mehet óvodába. 
Emiatt az anya munkaviszonya veszélybe kerülhet, így nő a 
család anyagi bizonytalansága. Amennyiben a család mindkét 
tagjának otthonról kell megoldania a munkavégzést, a kialakult 
helyzet a családi harmóniát is veszélyeztetheti. 

Az óvodák ügyeletet tartanak azok számára, akik nem tudják 
megoldani az otthoni munkavégzést. Ha bezár az óvoda, mi-
közben a szülők munkába járnak, vagy home-officeban dolgoz-
nak, el kell dönteni, hogy mi a fontosabb a családban. Mert szü-
lőként áldozatot kell hoznunk. Kevesebbet leszünk a kicsivel, 
vagy kevesebbet dolgozunk, vagy kevesebb időt szánunk ma-
gunkra, a pihenésre. De vannak lehetőségeink, ha home-offi-
ceban kisgyermek mellett dolgozunk. 

 
Eldönthetjük, hogy egyáltalán akarunk-e ilyen formában dol-
gozni. Az első hetekben fel lehet használni az aktuális évben 



233 
 

 

megmaradt szabadságot. Az első hetekben ki lehet venni a 
megmaradt szabadnapokat. 

Úgy gondolom, a pandémia alatt, elindult a családbarát munka-
helyek felértékelődése. Ha az eredeti munkaidőt szeretnénk 
megtartani, akkor szükség lehet segítségre. 
A gyermekfelügyelet megszervezése plusz idő- és anyagi ráfor-
dítással is jár. Amennyiben a munkáltató nem tud alkalmaz-
kodni a megváltozott lehetőségekhez, esedékes a munkahely-
váltás is. Ha elégedettek vagyunk a munkahelyünkkel, és a ve-
zetőség is az új kihívások megoldásában érdekelt, akkor újra 
lehet tárgyalni a munkaszerződést. 

Kérhetünk rugalmas munkaidőt, esetleg egy olyan időinterval-
lum közös meghatározásával, amikor minden fél elérhető. 
Emellett minden anyának jogában áll kérvényezni a munkaidő 
felezését. Ez azonban a fizetés módosításával is jár. Ha sikerült 
megteremteni az otthoni munkavégzés kereteit, akkor jöhet a 
következő megoldásra váró feladat. Hogyan lesz hatékony a 
home-office, hogyan módosítsuk a napirendet, és osszuk újra a 
családban a feladatokat? Szerintem nagyon fontos, hogy el-
döntsük, az életünk mely területén hány százalékos teljesít-
ményt szeretnénk nyújtani. Nem kell mindenhol százat. 

Forrás: www.penzcentrum.hu 

O. K. Anita 

 

 

 

  

http://www.penzcentrum.hu/
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Oravecz Orsolya, Viniczai Andrea:  
Álmodj, tervezz, fuss! 

Új könyv futóknak 

 
Álmodj, tervezz, fuss! Ezzel a címmel jelent meg két szerző, 
Viniczai Andrea (Vinca) és Oravecz Orsolya (Urs) első futásról-
önismeretről szóló coaching könyve. 
„Ha egy ideje futsz, bizonyára neked is voltak már felismeréseid 
önmagaddal kapcsolatban a futás vonatkozásában. Gondolj 
egy olyan futásra, amikor nem volt kedved kimenni edzeni, 
mégis futottál, pedig nem is mentél ki, amikor először teljesítet-
ted az első kilométeredet, amikor azt hitted magadról, hogy so-
sem lennél képes rá, mégis megcsináltad. Futás közben szá-
mos olyan felismeréssel szembesülünk önmagunkkal kapcso-
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latban, amit nem is mondunk ki feltétlen, ám ezek sokféle ér-
zelmi megnyilvánulásban öltenek testet – pozitív, semleges, de 
akár negatív érzések is keletkeznek bennünk saját döntéseink-
kel, tetteinkkel kapcsolatban. Persze mondhatod, hogy az élet 
bármely területére igaz ez. Nem is vitatkozom veled, mert iga-
zad van.”  

A kötet szerzői, egybecsomagolták hosszútávfutó és mentális 
edzői tapasztalataikat, hogy más futóknak is segítsenek céljaik 
elérésében. A 128 oldalas könyvben személyes futó-történetek, 
kérdések és feladatok mind abban segítik az olvasót, hogy ön-
maga belső vezetőjévé váljon, és megtalálja a saját útját a fu-
tásban. A könyv feldolgozásával előre léphetnek a futásban 
azok, akik első futócipőjüket próbálgatják, és azok, akik gyakor-
lott futók, de akadályokkal szembesülnek, fejlődésük stagnál, 
vagy sérülés után húznak újra futócipőt. Ötleteket meríthetnek 
belőle azok a futók, akiknek például családalapítás vagy mun-
kahelyi változás miatt megváltozott az élethelyzete, és futóéle-
tük átalakítását vagy újrakezdését tervezgetik. Emellett minden 
olyan futó hasznát veheti a könyvnek, aki tudatosabban akar 
futócélt választani, örömmel, hosszú távon, sérülésmentesen 
sportolni. 
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Kis korkülönbség előnyei, hátrányai  
a munkába való visszatéréskor 

Két éven belül két gyermeket szül-
tem. Mi akartuk így, és hála az Is-
tennek érte, megadatott. Egyedül 
csináljuk a férjemmel, a mamák 
hatvan-nyolcvan kilométerre, fize-
tett segítséget a szomszéd négy 
gyerekes család sem talált, és nem 
a pénz miatt. A kis korkülönbség, itt 
konkrétan másfél év, nekünk most 
édes teher. Kicsit nehéz, kicsit 
nyögvenyelős, de a miénk. A jövő a 
reménységünk. Azt látjuk, hogy a 

gyerekek együtt játszanak, és szinte egyszerre lesznek ovisok, 
iskolások. Beszélni kicsit már most is mindenki tud, nagy a 
hangzavar, több a vita, de ha felülről magunkra nézek, mégis-
csak édes ez a teher. 

A mi döntésünk volt, azért is, mert a két GYED/GYES időszak 
összevonása jó kompromisszumnak tűnt a családi élet és a 
munka összeegyeztetésének vonatkozásában. Az összeegyez-
tetés egy gordiuszi csomó egyébként, amit a férjem is minden 
nap megpróbál átvágni. Nem csak az anyáknak nehéz, de 
GYED-en én vagyok. Végül is így összességében kevesebb 
időt leszek távol, "csak" körülbelül 4,5 évet, mintha egy nagyobb 
szünettel mentem volna el kétszer három évre babázni. Viszont 
ez a 3,5 év annyira intenzív volt eddig, hogy úgy érzem, mintha 
kitörlődött volna az összes eddigi tudásom, és félek az újrakez-
déstől. A korábbi tapasztalatok elavulhattak, az informatikai ke-
retrendszerek megváltoztak, és a személyi állomány nagy ré-
sze is kicserélődött, vagy olyan mértékben bővült, amivel nem 
tudok lépést tartani. 
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Lehet, hogy jobb lett volna kicsit visszamenni dolgozni, és meg-
próbálni bekapcsolódni a folyamatokba, hogy ne vesszek el tel-
jesen. Lehet, hogy nem lett volna könnyebb újrakezdeni akkor 
se, ha kisebb a szünet. Aminek örülök, hogy maximálisan jelen 
vagyok mindkét gyermekem életének első három évében, de 
ehhez ki kellett vonulnom a munka világából. Most már néha 
bepillantgatok, de csak óvatosan. Nem csak az a kérdés, meny-
nyi idő után kezdjük újra. A hátrányok és előnyök mérlegelése-
kor sok múlhat azon is, hogy van-e hova visszamenni. Ha van, 
nekem van, akkor egyáltalán vissza akarok-e oda menni. Ez a 
két összevont GYED/GYES lehetőséget adott arra, hogy ezen 
elgondolkozhassak. Ha az első baba után hamar vissza kellett 
volna mennem dolgozni, akár a pénzkeresés kényszere, akár 
más miatt, akkor nem biztos, hogy felmerül bennem ez a kér-
dés. 

 
Meg tudtak szakadni a berozsdásodni kezdő folyamatok, és ez 
nagyon jó. A távolság, a nézőpontváltás ebben az esetben is 
máshogy láttatja a dolgokat. Sokkal jobban tudok lelkesedni 
egy-egy lehetőségért, és általában is meglátom a lehetőséget 
abban, amit régen csak elvégzendő feladatnak hittem volna. 
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Egy lány hagyta ott az íróasztalt, amihez egy anya/érettebb 
gondolkodású nő fog visszaülni. Az anyaság megváltoztat. Va-
jon a szintén folyamatosan változó munkahely elvárásai egy 
irányba tartanak-e a személyiségem változásával? A kis korkü-
lönbség miatt én ezt a folyamatot egyszer élem át. Lehet, 
hogyha többször van ilyen időszak az életben, akkor több lehe-
tőséggel találkozom, másodjára máshogy döntök. Nem tudom. 

Akár előny, akár hátrány a kis korkülönbség, a GYES/GYED vé-
gének közeledtével előtérbe kerül a mi volt, milyen lett és a mi-
lyennek kéne lennie kérdése. Ezeket munkába visszatérő anya-
ként jó előre hasznos lehet megválaszolni magunknak. 

O. K. Anita 

 

CSAK Újévi fogadalom 
Rengeteg hasznos ötletet, érdekességet hallottam a képzése-
ken, fejlesztéseken. Ezek igazából beindították a fantáziámat 
afelé, hogy ezekből merítsek, és megfogadjak belőlük párat, 
hogy hasznomra váljon a 2021-es évben. 

A legfontosabb, hogy hatékonyan tudjuk beosztani az időnket, 
erre nagyon sokféle módszert kaptunk. Fontos, hogy minden 
esetben állítsunk fel egy fontossági sorrendet. Ha olyan teendő 
szerepel feladataink között, amit más is el tud végezni, akkor 
kérjünk segítséget, és ebben van a kulcsszó, mégpedig az, 
hogy merjünk kérni. Nem feltétlen nekünk kell megoldanunk 
mindent! Fontos szempont, hogy kiegyensúlyozottak legyünk a 
munkában és a magánéletünkben is, tehát ne stresszeljünk, mi-
vel, ha túl sokat vállalunk, még meg is betegedhetünk. Amit pe-
dig soha nem vehet el tőlünk senki, az a tudás, illetve a folya-
matos tanulás. Éppen ezért én ezt is megfogadom, hogy tanulni 
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fogok, és továbbra is képezni fogom magam. Elgondolkodtató 
volt, hogy milyen fontos szerepe van a testi-lelki feltöltődésnek 
is. Őszintén szólva, erre áldoztam mindig a legcsekélyebb időt, 
éppen ezért lépéseket fogok tenni a pihenés és kikapcsolódás 
érdekében. Hiszen, ha jól érzem magam a ,,bőrömben”, és jó a 
közérzetem, akkor hatékonyabban tudok dolgozni. Ezáltal pe-
dig a családom is kiegyensúlyozottabbá válik egy nyugodt, bol-
dog családi légkörben. Ez a CSAK fogadalmam az új eszten-
dőre. 

R. J. Andrea 

 

 
 
 
 

Kompromisszum  
a pálya- és a családtervezés között 

A CSAKPont által szervezett munkaerőpiaci reintegrációs 
képzés első része az életpálya-szakaszokról szólt. 
Álláskereséskor, munkába való visszatéréskor vagy pályavál-
tás előtt hasznos felrajzolni magunknak az addigi életpályánkat. 
Tudatosul, hogy mik voltak az addigi életünk hangsúlyos pont-
jai. Segít a jövő céljainak, irányainak meghatározásában. Jel-
lemzően, nálam legalábbis, egyszerre kerültek fel a munka és 
a magánélet területéről is hangsúlyos elemek. Pályakezdőként 
nagy kihívás volt a családtervezés és a karrierépítés között 
megtalálni az egyensúlyt, mindkét szempontból elfogadható 
részcélokat kitűzni, és azokat megvalósítani. 
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A képzésen részt vevők között az 
életpályáján mindenki kicsit más-
hol tartott. Nagyon jó volt, hogy 
voltak, akik már tovább léptek, 

mint én, mert ebből tanulhattam. Mások közel ott tartottak, ahol 
én, de más megoldásokat adtak a felmerült kérdésekre, és eb-
ből is tanulhattam. Nagy valószínűséggel az élete során leg-
alább egyszer mindenki döntéshelyzetbe kerül a pályaválasztá-
sát illetően. Minél hamarabb vált valaki, mondják, annál köny-
nyebb. 

 
Nálam tudatos folyamat volt a pályaválasztás, amit az életem 
eseményei a családtervezéssel újra írattak velem. Nem bántam 
meg. Pedagógus diplomával a kezemben és egy fehérarany 
gyűrűvel az ujjamon kezdtem állást keresni. Keresztfélévben 
végeztem, akkor vezették be az új modellt, a minősítést, stb. Mi 
pedig a közeljövőben gyermekeket terveztünk. Akkor még nem 
volt diplomás GYED. Nekem nem fért bele fél év munka nélkül, 
mert két év munkaviszony kellett a GYED-hez, és nem tudtam 
azonnal elhelyezkedni tanárként. Úgy láttam, nehéz a rendszer-
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ből kilépni, márpedig az volt a terv, hogy az első évek után kilé-
pek. Én váltottam. Volt, aki nem váltott, szóval működhet az az 
út is. Viszont az addigi karrierterveim fő céljait nem akartam fel-
adni azért, hogy mihamarabb családok alapítsak. 

Ha döntéshelyzetbe kényszerülünk, akkor a rangsorolásban va-
lami alul fog maradni. Mi döntjük el, hogy a család vagy a karrier 
oldalára billentjük a mérleget. Azonban annak, ami alul marad, 
nem kell elvesznie. A kompromisszumkötés szerintem abban 
áll, hogy megtartom, amit meg kell, és módosítom azt, amit le-
het. Például nem megyek tanárnak, de segítő foglalkozást vá-
lasztok, ahol csinálhatom azt, amit a tanításban is szerettem 
(volna). Ledolgozom a szükséges munkaidőt, nyugodtan me-
gyek el szülni, mert tudom, hogy lesz jövedelmem. 
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Nem csak hagyom megtörténni körülöttem a dolgokat, hanem 
azokat, amennyire a körülmények engedik, a saját elképzelé-
seim szerint alakítom. Aktív résztvevője vagyok az életemnek. 
Így remélhetőleg, amikor legközelebb egy olyan életszakaszba 
jutok, ami előre nem látott nehézséget hoz, könnyebben meg-
küzdök vele, mert látom, hogy milyen úton jöttem eddig, és azt 
is tudom, hogy merre szeretnék menni, csak a két pont közti 
utat nem ismerem még. 
Forrás: 
http://eletpalya.munka.hu/bevezeto 
http://eletpalya.munka.hu/palyaelhagyas-valtas 

O. K. Anita 

 
A támogatók szerepe a családban, a társ 

Amikor egy anya eldönti, hogy visszamegy dolgozni a régi vagy 
egy új munkahelyre, akkor nagyon sok minden változni fog az 
életében. Plusz feladatokat vállal, és ez jelentős stresszforrás 
lehet, több dologról le kell mondania, hogy az új vállalásokat 
teljesíteni tudja. Ilyenkor jól használható a CSAK-Pont munka-
erőpiaci reintegrációs képzésén hallott tanács, készítsünk listát 
azokról, akik lehetséges támogatóink lehetnek ebben az új élet-
helyzetben. 

Az én listám elején a társam, a férjem szerepel. Mindenkinek 
lehet ilyen támogató listája, még annak is, aki egyedül neveli a 
gyerekét, és a szüleire sem számíthat. Mert valaki mindig lesz, 
ha őszintén fordulunk másokhoz a problémáinkkal. 

Úgy gondolom, minél részletesebben át tudjuk gondolni ezt a 
minket szükség esetén felfogó segítő társadalmi hálót, annál 
több hasznunkra lehet egy-egy nehézség esetén. Tegyük fel 

http://eletpalya.munka.hu/bevezeto
http://eletpalya.munka.hu/palyaelhagyas-valtas
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magunknak a „Ki segíthet nekem?” kérdés mellett, a „Miben se-
gíthet nekem?” kérdést is. 

A társam nekem nagyon sokat segít. Van benne egy ilyen jel-
lemvonás, nekem szerencsém volt, hogy őt találtam meg. Vi-
szont, a miben segítsen kérdésre adott válaszaink mögött sok 
közös munka van. Le kellett ülnünk megbeszélni. 

 

Mert ő máshogy gondolkodik, mert ő nem én. Ha nem mondom, 
akkor nem fogja tudni, hogy pontosan miben kellene, és hogyan 
segíthet nekem jól. Segítség az még csak-csak van, de jól se-
gíteni kevesen tudnak. Talán tudnának, ha elmondanánk, ne-
künk pontosan mit jelent a támogatás. Hogy nekem nem az kell, 
hogy mihamarabb fel legyen újítva a melléképület, hanem hogy 
festés helyett ma játssz te a kicsikkel. Hogy én a friss kenyér 
helyett inkább azt szeretném, hogy ma ne menj boltba, maradj 
itthon, és én addig megmoshatnám a hajam. 
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A férjem reggel kelti a fiút, többször a fiú őt. Felöltözteti, reggelit 
készít, tejet melegít. Elviszi az oviba, és rengeteget dolgozik 
napközben. Amikor hazajönnek hozzánk, lányokhoz, a férjem 
nem pihen. Neki is van este feladata. Együtt játszunk. Segít a 
vacsorában, elpakol vagy mesét olvas, és fürdet is. A fiút ő al-
tatja, enyém a lány, és éjjel is megyünk, ha hívnak. Mi is vitat-
kozunk, mi is máshogy látunk sok mindent, de előbb-utóbb 
megbeszéljük. 

Ha mindketten akarjátok, akkor hiszem, hogy nektek is lehet a 
társatok a fő támogatótok, akivel együtt jöttök rá, ki hogyan tud 
hatékonyan segíteni a másiknak. 

O. K. Anita 

 

 

 
 

 
A válás hatása a gyerekekre 

Hiába tervezzük másképp, sajnos előfordulhat egy család élet-
ében, hogy a két szülő úgy dönt, külön utakon folytatják életü-
ket, elválnak. Ezt feldolgozni felnőttkorban is nagyon nehéz. 
Hogyan éli meg ezt a gyerek? Mit tehetünk, hogy a lehető leg-
kevésbé sérüljön? 

Egy gyerek számára a család jelenti a biztonságot, a minden-
séget. Az, hogy a szülők elválnak, gyakran maradandó sérülé-
seket is okozhat számára. A gyerek, hiába kicsi még, mindent 
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megérez, de nem mindig tudja pontosan, hogy mi és miért tör-
ténik vele, ezért feszültté válhat. Beszéljünk vele, magyarázzuk 
el neki a problémát. Az már megkönnyebbülést hozhat szá-
mára, ha tudja, hogy mi történik körülötte. Beszéljünk vele nyíl-
tan, mondjuk el neki, hogy miért történt az, hogy így kellett dön-
tenünk, az életkorának megfelelő szavakat használva. Szem 
előtt kell tartanunk, hogy ahogyan nekünk, gyermekünknek is 
szüksége van arra, hogy megélje az érzelmeit, kimutathassa 
fájdalmát. Hagyjunk neki időt, lehetőséget erre. Ne lepődjünk 
meg, ha az iskolában rosszabbul teljesít, esetleg néha tisztelet-
lenül viselkedik. Semmiképpen ne döntsük el helyette, hogy mit 
gondoljon a másik szülőről, ne befolyásoljuk őt és ne szidalmaz-
zuk előtte a másikat. A válás negatív hatásai csökkenthetők, ha 
hagyjuk, hogy szeresse a másik szülőt, bármilyen harag is van 
jelenleg bennünk. A szülők közötti kapcsolat nagyon fontos a 
gyerek fejlődése szempontjából, akár egy család vagyunk, akár 
külön élünk. 

Meg kell értetnünk vele, hogy nem kell választania, számíthat 
ránk. Biztosítsuk róla, hogy mindketten nagyon szeretjük, és 
ezen soha, semmi nem változtathat. 

M. Julianna 
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Női szerepvállalások 
Létezik egy olyan felfogás, 
ami a családot egy működő 
vállalatnak, szervezetnek 
felelteti meg. Ebben az 
analógiában az anya a ház-
tartás vezetője, természe-
tesen, ha van, akkor a tár-
sával együtt. Tehát a női 
szerep, mint vezető, a ma-
gánéletben egy nagyon is 
sokszor látott jelenség. Ez-
zel szemben a nők na-
gyobb százaléka, a munká-
jában beosztottként dolgo-
zik. 

Szerintem abból, hogy anyaként vezető szerepben kell helyt áll-
nunk, nagyon sokat tudunk hasznosítani a munkahelyünkön is, 
akkor is, ha ott nem mi koordináljuk a szervezet működését. Eh-
hez érdemes tudatosítani, hogy otthon milyen típusú vezetők 
vagyunk, amit főként a személyiségjegyeink határoznak meg. 
Az önismeretben segítséget nyújt a CSAK-Pont számos önis-
mereti képzése. 

Hogyan válhat előnyünkre, ha jól vezetjük a családunkat? Azaz 
meghatározzuk a fő célokat, így vagy úgy, stílustól függően, és 
azok eléréséhez biztosítjuk a megfelelő feltételeket, és a szük-
séges segítséget. A jól menedzselt család egy harmonikusabb 
hátországot biztosít, ami segíti a hatékonyabb munkavégzést, 
segíthet egy magasabb pozíció betöltésében. Nem kell félnünk 
attól, ha felajánlanak egy új, összetettebb feladatkört, mert a 
családban már kipróbáltuk magunkat. 



247
 

 
Egyszerre tudunk koordinálni x számú gyermeket, ráadásul a 
felnőttek jobban hajlanak egy kérés elfogadására, mint a kicsik. 
Tudunk egyszerre több tevékenységet végezni, például legózás 
közben mesét olvasni. Az otthoni szerep segíthet minket abban, 
hogy ne a beosztott, hanem a főnök szemével lássuk egy prob-
léma megoldását. Empatikusabbá tehet minket a munkahe-
lyünk irányába, mert a család működése sem tökéletes. Veze-
tőként bizony nem minden feladat megoldását tudjuk megfele-
lően támogatni. Vannak kudarcok, és nem biztos, hogy mindig 
a vezető a hibás, az élet bármely területéről is legyen szó.  

Szerintem, aki jó vezetője a családjának, az a munkahelyére is 
magával viszi az ehhez tartozó tulajdonságait. Könnyebben elő-
léphet ott is hasonló szerepbe, vagy maradhat a szervezet szá-
mára értékes beosztott. A sikeresség kulcsa, mint sok esetben, 
most is, az önismeret. 

Forrás:  
https://www.hrportal.hu/hr/on-milyen-vezeto-vezetesi-tipusok-es-fajtak-
20110804.html, https://www.vg.hu/vallalatok/tovabbra-is-kevesa-noi-vezeto-
561522/ 

O. K. Anita 

 

https://www.hrportal.hu/hr/on-milyen-vezeto-vezetesi-tipusok-es-fajtak-20110804.html
https://www.hrportal.hu/hr/on-milyen-vezeto-vezetesi-tipusok-es-fajtak-20110804.html
https://www.vg.hu/vallalatok/tovabbra-is-kevesa-noi-vezeto-561522/
https://www.vg.hu/vallalatok/tovabbra-is-kevesa-noi-vezeto-561522/
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A családom a mentorom 

 
Micimackó jelmezt varrtam a fiamnak farsangra. Ez az első ovis 
farsang. Nagy dolog, hogy eljutottunk idáig a betegségek és a 
koronavírus járvány ellenére. A jelmez gumis lepedőből készült. 
Az elején még én sem hittem el, hogy sikerülni fog, de nagyon 
akartam. Aztán kiszabtam, megkerestük a varrógépet, amit a 
déditől kaptunk, és megcsináltam. Amikor elakadtam, felhívtam 
az anyukámat, aki varrónő. A fiam felpróbálta a kész jelmezt, és 
egész délután abban szaladgált. 

Ez a jelmez nem csak azért tudott elkészülni, mert kislány ko-
romban, amikor a szüleimnek nyáron dolgozniuk kellett, anyu-
kám magával vitt minket a testvéremmel a varrodába, és ott 
megfigyeltem hogyan működik a varrógép. Érdekes, már akkor 
is volt amolyan családbarát munkahely. Valamit kezdeni kellett 
a gyerekekkel. 

Azért készült el a jelmez, mert a családom a mentorom. Anyu-
kámtól láttam, milyen egy anya. Neki nagyon nehéz volt, ő sok 
mindent látott, de mégis meg tudta nekem tanítani a tetteivel, 
például azt, hogy egy anya igyekszik valóra váltani a gyermekei 
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reális kéréseit. Emlékszem, kiskoromban nem értettem miért fá-
radt. Nem értettem, de láttam rajta, hogy az. Aztán gyerekeim 
lettek és megértettem. Természetes volt, hogy munka után va-
csorát főz, segít tanulni másnapra. A mentorom, mert utat mu-
tatott nekem a viselkedésével, példát adott különböző helyze-
tekre, és ha elakadok valamiben, tudom, hogy tőle kérhetek se-
gítséget. Sokszor a mindennapi életünk eseményei többet ad-
nak nekünk, mint a formális képzések. Az egész családom a 
mentorom, az apukám, a férjem, az apósom és anyósom, meg 
a dédik is. Mindenkitől mást tanultam. Még ha távol is élünk 
egymástól, vagy nem mindig felhőtlen a kapcsolatunk, akkor is 
ott vannak mögöttem, formálnak és fejlesztenek. Szeretek ol-
vasni, szeretek főzni, és ezek hiányoznának az életemből, ha 
nem láttam volna annak idején, ahogy annyit olvasnak, ha nem 
szaladgáltam volna a kertben, amíg művelik azt. 

 

 

 

 

 

 

 

Nem panaszkodtak. Sosem mondták nekem, hogy a gyerekne-
velés egy nehéz és fáradságos munka, amit a napi munkával 
valahogy mindig össze kellett egyeztetni. Csak azt láttam, hogy 
néha napközben is pihenniük kellett. Aztán mindig felkeltek, és 
becsülettel megcsinálták a dolgaikat. Szeretnék én is a lányom, 
a fiam mentora lenni. Köszönöm nektek! 

O. K. Anita 
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Az otthoni és a munkahelyi légkör  
egymásra gyakorolt hatásai 

Az otthon mindenkinek más. Van, akinek meghitt, van, akinek 
csupa lárma és nevetés. Másoknak az otthon csak egy álom. A 
munkahely sok szempontból úgy viselkedik, mint az otthonunk. 
Egy hely, ami a benne lévőktől válik fontossá, amit alakítunk, és 
aminek a működése hat az életünkre. Talán, ha jól választot-
tunk, a munkahelyünk kicsit a második otthonunk is. Vannak 
azonban különbségek is, és nem csak abban, hogy az előbbinél 
családtagok vesznek körül, az utóbbinál meg bárkik, akiket az 
arra hivatottak kiválasztottak. Lehet, hogy családtagok is, lehet, 
hogy idegenek vagy barátok. 

 
Az otthoni és a munkahelyi légkör nem független egymástól. 
Mivel hatnak egymásra, így nekünk akkor lesz a legjobb, ha 
igyekszünk olyan kölcsönhatást elérni, amiben az egyik a mási-
kat jobbá teszi. Azért, hogy a hétköznapjaink ne menekülések 
legyenek a munkába. Mert valljuk be, van ilyen. Amikor a gye-
rekek zajongása helyett bármi mást szívesebben hallgatnánk, 
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amikor az új feladatot jóformán még ki sem fejtették az értekez-
leten, de mi már elvállaltuk, hogy lekössön, hogy legyen egy 
területe az életünknek, amit igazán mi kontrollálunk. Nem a 
négy évesek, nem a két évesek. Mert ha otthon nem érezzük 
magunkat elég ügyesnek, akkor majd a munkahelyen megpró-
bálunk a legügyesebbek lenni. Lehet, hogy ott majd hallgatnak 
ránk. Vagy fordítva, szuperanya szerepet játszunk, de csak 
játsszuk, mert olyan ugyebár nincs. Viszont nagyon jók vagyunk 
a színjátszásban és majdnem mindig kifogástalan az otthoni 
légkör, de a munkahelyen esetleg nem vagyunk már olyan ak-
tívak, várjuk, hogy ketyegjen az óra, és mehessünk haza. Ha 
se ide, se oda nem menekülünk, akkor az már egy elég jó hely-
zet. Szerintem, ezt az elég jót, úgy a legkönnyebb elérni, ha a 
munkahely olyan, ami a céljaink megvalósulását szolgálja. 
Vagy másképp, nem csak munka, hanem hivatás nekünk. Az a 
jó, ha valami olyan tevékenységet választunk, és aztán gyako-
rolhatunk a munkahelyünkön, amivel magunkat tudjuk kifejezni, 
amibe bele tudunk feledkezni. Mert ha elfelejtjük az idő múlását, 
akkor ki is kapcsolunk. Számunkra megáll az óra, nem sietünk, 
mert fontos az, amit csinálunk. Ez valakinek házépítés, másnak 
ültetés vagy főzés, írás, számolás. Ha jó nekünk a munkahe-
lyünk, akkor az ottani légkör pozitívan hat a családi életünkre is. 
Mert kikapcsol abból, szünetet ad, hogy átértékeljünk dolgokat, 
hogy hiányozzanak az otthoniak. A családi életünkben is érez-
hetjük magunkat egész jól, és nem kell hozzá tökéletesnek 
lenni. Fazekas Éva a CSAK-Pontnál tartott, álláskeresésről 
szóló előadásának egyik állítása volt, hogy “az elég jó, elég jó 
lesz”. Ha az otthon, az nekünk egy hely, ahol önmagunk lehe-
tünk, ahol nem azért csináljuk a dolgokat, mert kell, hanem mert 
egy csapatért dolgozunk, vagy mert közös céljaink vannak, 
vagy csak mert szeretjük a többieket, akkor jól érezzük magun-
kat. De néha elfáradunk, és akkor milyen jó, hogy van az éle-
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tünknek egy másik területe, a munka, amiben kikapcsolódha-
tunk a családból. Kicsit szüneteltetjük, hogy aztán újra beleves-
sük magunkat, és fordítva. 
Van még egy eset, amikor az otthon és a munkahely összeol-
vad, helyileg legalábbis, ez a home office. Szerintem, nem 
olyan szuper, mint ahogy a körülöttem dolgozók gondolják, de 
ha dolgozni akarok, akkor jelenleg így tudom azt megtenni. Sok 
új belső feszültséget szül. Az otthonba beköltözik a munkaérte-
kezlet, egy problémát nem tudok kikapcsolni a fejemben, és a 
gyerekek harmadjára feltett kérdésére emiatt még mindig nem 
válaszolok. Ez a bajom vele, hogy kicsit mindig van mindkettő, 
nehéz kikapcsolni. Ha helyileg elkülönül, akkor könnyebb, mert 
nincs ott a másik fél, és könnyebben figyelmen kívül hagyom. 
De van ötletem, hogy hogyan legyen az is elég jó nekem, ha a 
munka és az otthon helyileg összekapcsolódik. Megpróbálom 
mégiscsak szétszedni őket. Helyet és időt találni nekik a nap-
ban külön-külön. Hogy a családi feszültségeket legyen időm ki-
fújni a tornaszőnyegemen, és utána kapcsoljam csak be a gé-
pet. Hogy a munkahelyi félkész feladatomat x órakor letegyem, 
hogy másnapra kipihenjem magam, és elég jó levest főzzek, 
meg várat építsek, és autópályát is. Nem nézem meg a telefo-
nom, akkor se, ha folyamatosan csipog, csak mikor már elalud-
tak a gyerekek. Persze, nehéz ezeket betartani, mert viccelődök 
a szuper anyával, de azért én is lennék olyan. Meg a munkában 
is szeretnék napi kéthárom órában nyolc órás teljesítményt 
nyújtani, pedig tudom, hogy ez butaság. Hát ilyenkor, ha a mun-
kahelyi és az otthoni légkör kölcsönhatása inkább negatív, 
eszembe jut, hogy “az elég jó, elég jó lesz”, és máris nyugod-
tabb vagyok. Eszembe jut, hogy én ezt is, meg azt is szeretem 
csinálni, és ez a lényeg. Elég jó lesz úgy, ahogy éppen tudom, 
ha szívesen csinálom. 

O. K. Anita 
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Meglesz még a böjtje,  
elvonulás híján kivonulás 

Február általában a keresztény kultúrában a nagyböjt időszaka. 
Bár én viszonylag kezdőnek számítok a böjtölésben, azért a jó-
tékony hatásait elismerem szellemi és testi téren is. Igyekszem 
valamilyen formában beépíteni ezt az időszakot a hétköznapja-
imba. A hangsúly a szüneten van, a test megpihenésén, hogy a 
lélek több teret nyerjen. Sokféleképpen lehet csinálni, és igen, 
van benne lemondás, de ott van a folyamat végén az eredmé-
nyül kapott megkönnyebbülés is. A békesség. 

A böjt, szerintem egy elvonulás, egy lelki készület, valami fontos 
dologra, feladatra, egy folyamatos törekvésre a jó élethez. Ne-
künk, anyáknak is szükségünk volna ilyen lelki elvonulással tölt-
hető időszakokra. Minél több területen igyekszünk helytállni, 
munka, család, annál többre. Amikor valamilyen tevékenységről 
lemondunk, hogy megtisztulva a negatív lerakódásoktól, újult 
erővel lássuk el a feladatainkat. 

Megtanuljuk beérni kevéssel is, és ez is jó lehet, ha nincs más 
megoldás. Ilyen lehet egy fél óra a fodrásznál. Egy sütemény 
megsütése egyedül. Takarítás közbeni elmélkedés. De ez sok-
szor nem elég már. Ilyenkor kellene segítséget kérni otthon, 
vagy igenis kivenni a nekünk járó szabadnapokból párat, és 
nem arra tartogatni őket, hogy majd, ha újra beteg lesz a gye-
rek. Mert ha időnként nincs egy nagyobb szünet, egy elvonulás, 
akkor abból kivonulás lesz. A CSAK-Pont egyik előadása utáni 
klubon, az előadó, Utasi Melinda kérdezte, nincs-e olyan, ami-
kor csak mi anyák vagyunk ott, és már úgy érezzük, mi sem 
tudjuk, már nem is akarjuk megoldani a helyzetet. Dehogy 
nincs. Aztán vagy megoldjuk mégis. 
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Néha én is kivonulok. Fogom magam, és hiába sír mindenki, 
felállok és otthagyom az egész helyzetet egy rövid időre. (Jel-
lemzően ráhagyom a férjemre.) 

Szerintem nem vagyok egyedül az anyák között ezekkel a kivo-
nulásaimmal. De szeretném, ha ez egyre kevesebbszer, és 
egyre kevesebbünkkel történne meg. 

Mit tehetünk? Tanuljunk meg idejében lemondani! Nehéz. Ak-
kor is, ha amikről lemondani készülünk egy időre, egyébként jó 
dolgok. Ne csak nagyböjtkor. Kérjünk segítséget, vegyünk ki 
egy szabadnapot, mert ha nem, akkor abból előbb utóbb kivo-
nulás lesz, ami sokkal váratlanabbul érinti a környezetünket. Vi-
gyázhat a gyerekekre párszor más is, és a munkahelyen is meg 
lehet szervezni, hogy néha átadjuk feladatainkat más ügyes kol-
légáknak. Ha nem lehet, akkor egyszer a munkából is kivonu-
lunk, de oda nehezebben fogadnak vissza, mint a családba. 
Forrás: https://egy.hu/egeszseg/tanuljunk-a-regiektol-miert-jo-a-bojt-es-hogy-
kell-csinalni106679http://lelekkel.hu/kieges-mi-ez 

O. K. Anita 

 

 

 

https://egy.hu/egeszseg/tanuljunk-a-regiektol-miert-jo-a-bojt-es-hogy-kell-csinalni106679http:/lelekkel.hu/kieges-mi-ez
https://egy.hu/egeszseg/tanuljunk-a-regiektol-miert-jo-a-bojt-es-hogy-kell-csinalni106679http:/lelekkel.hu/kieges-mi-ez
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A házasság hete:  
Őszintén a házasságról, beszélgetés közismert 

párokkal 

 

 

 
 

 

 
 
A házasság hetének szerdáján, hagyományosan, közismert pá-
rok ültek le egymással beszélgetni az ELTE ÁJK Aula Magná-
jában a házasságról. A 2021-es programsorozat arcai, Pálúr Já-
nos, orgonaművész és felesége, Pálúr Kornélia, Holló András, 
a „kerekes székes tánctanár” és felesége, Makovecz Virág, il-
letve Révész Szilvia, motivációs előadó, a Baptista Szeretet-
szolgálat korábbi kommunikációs igazgatója és férje, Révész 
Lajos. A beszélgetést Mohay Bence sportriporter vezette. Miért 
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jó egy ilyen beszélgetés? Szerintem azért, mert látjuk, hogy má-
soknak is nehéz, mások is megoldják, megnyugszunk, hogy ne-
künk nem is olyan rossz, vagy épp ráébredünk, hogy sürgősen 
változtatni kellene valamin. 

Mi a recept, teszi fel a kérdést Mohai Bence. Szerinte: döntés, 
hűség, kölcsönös tisztelet, intimitás, és a közös értékrend. Az 
Istenkapcsolat, jelen esetben. Akkor jó a házasság, ha kiállja 
ezek megbillenésének próbáját. Őszinte beszélgetést kezde-
ményezett, e szempontok alapján. 

Döntés: A program mottója, ezerszer is igen. Pálúr János sze-
rint a döntéshez bátorság kell. Valami felé elköteleződünk, és 
másnak hátat fordítunk. Istenre mondtak elsőként igent, és ez 
segítette őket abban, hogy az egymás melletti igent is megtart-
sák. A tisztelet fontosságát emelték ki. András gyorsan döntött. 
Felesége a döntés kapcsán az egyén, a személyiség szerepét 
hangsúlyozta. Mindenki máshogy dönt, nem is ez a lényeg ha-
nem, hogy a döntés mellett elkötelezzük magunkat. Lajos sze-
rint a döntés, a hitben egymás mellett élés során erősödik fel. A 
házasság, ha igazán megéljük, a szeretetben növekedik. Dön-
tésünk egyre bizonyosabbá kellene, hogy váljon. Virágban nem 
volt kétség a döntését illetően. Sok mindent megéltek, és sok 
igent tudtak egymásnak mondani, mert hiszik, őket egymásnak 
teremtették. 

Hűség: János szerint, a hűség ad szabadságot az életünkben. 
Az Istenhez való hűségünk hozzájárul a házasságunkhoz való 
hűségünkhöz. Szilvia szerint a hűtlenség fejben kezdődik, ér-
zelmi kapcsolódással, párunktól való eltávolodással. András 
szerint a pár érzelmi kötődése a kulcs. A hétköznapokban az 
tart össze, hogy megértjük a másikat, teljes figyelemmel fordu-
lunk felé. János a kísértésforrások között említette a közös ér-
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deklődési kört, a szakmát. Virág hűsége az új András felé meg-
ingott, mert Andrásnak baleset miatt új életet kellett kezdenie, 
de nem mondott nemet rá. Felismerte, hogy mi a probléma, és 
arra kérte, változtasson. Nehéz volt, de kegyelemmel András 
változott, és ezért hálás mindenkinek. 

Tisztelet: Szilvia személyisége, úgy hiszi, a férje mellett tudott 
kibontakozni. Lajos háttérben tudott maradni, fel tudott nézni a 
feleségére hivatásában elért eredményei miatt. Rájöttek, el tud-
ták fogadni, hogy ők egymást kell, hogy segítsék, az irigység 
helyett. Kornélia mindig egyenrangú félnek érezte magát, noha 
20 évig volt otthon a gyerekekkel, közben órákat adott. Együtt 
alakult az életük, és egymáshoz igazodtak. A kulcs a sok be-
szélgetés volt. Büszkék egymásra, még ha a mindennapok pró-
bára is tették ezt. András a visszajelzés, a bátorítás erejét hang-
súlyozta. Egymás erejéből merítkeztek. Szerintük ki kell be-
szélni a problémákat. 

 

Intimitás: “A kapcsolat folyamatos ápolása milyen nehézsé-
gekbe ütközött?” –  kérdezte Bence. Szilviáék egy idő után, 
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előre eltervezték a közös programokat, noha rengeteg munká-
juk volt és négy gyerekük. Igyekeztek megelőzni azeltávolodá-
sokat. Sok mindenre nemet kell mondani, ami jó az egyénnek, 
mert az nem jó a kapcsolatnak. András az önközpontúság he-
lyett, a másik magam elé emelését javasolta. Szilvia a segítők 
szerepét is kiemelte, hogy legyen lehetőség az intimitásra. Ki-
emelte, fogadjuk el, amit a másik adni tud. Virág számára, a 
baleset után, nagyon nehéz volt visszatérni az intimitáshoz, mi-
után András lebénult. András a hála szerepét emelte ki. 

Közös értékrend: Virág az egymásra adott válasz fontosságát 
említette. Együtt változnak, és egymáshoz idomulnak. Ebben 
az Isteni kegyelmet érzi. Lajos a belső meggyőződés, az Isten-
kapcsolat fontosságáról beszélt. Ezt egy hajtóerőnek tartják. Já-
nos az értékrend próbájáról beszélt, és a kitartás nyomán meg-
élt jutalomról. Bence mondta “A hit ajándék, a hit kegyelem”. 

Személyes véleményem, hogy ha valaki tud, mer rám igent 
mondani, az valóban ajándék. A templomi esküvő részeként 
kérdéseket tesznek fel. Önszántadból mész hozzá? Szereted, 
és tiszteled? Elfogadod a gyermekeket, Krisztus törvényei sze-
rint neveled őket? Aztán esküszünk, kitartunk jóban, rosszban. 
Emlékszem az én igenemre, arra, amit adtam, arra, amit kap-
tam. Ma is igent mondanánk. Akkor csak sejtettem, hogy mire 
mondok igent. Mert hittem az igenben, és abban is hiszek, hogy 
az Isten ebben a döntésemben megsegít, megtart. Tudtam már 
az elején, hogy neki fogom kimondani, és ehhez tartom is ma-
gam, bármi is történik a hétköznapokban. Van nem az életünk-
ben, de az nem áll az igen elé. Valahogy, ha mindketten akar-
juk, lebontjuk azt, és beépítjük az igenbe.  

    O. K. Anita 
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Motiváció a családban és a munkában 
Vannak rossz napjaink. Amikor reggel úgy kelünk fel, hogy nem 
tudunk örülni a napsütésnek. Mindenre a nem az első reakci-
ónk. Valami bajunk van. Sokszor látom ezt másokon, és bár 
magamon nehezebb észrevenni, én is szoktam ilyen lenni. Ma 
is ilyen volt az egész családunk. Miután lefutottam az első reg-
geli versenyt, vagyis munkahelyi teendők átgondolása, beillesz-
tése a napirendbe, elindítani a fiút oviba, feltenni az ebédet, reg-
gelit adni a lánynak, volt időm kicsit elgondolkodni. Kinek mi a 
baja? Apa beteg, a lányt bántja a testvére, mert nem tetszik 
neki, hogy ő oviba megy, a lány meg marad itthon anyával. A 
fiúnak tehát nincs kedve menni. Tegnap is meglepetést kért, 
mire hazaér. Beteg volt ő is, újra meg kell szoknia, hogy elmegy. 
És nekem mi a bajom? Valami hasonló, nincs igazán kedvem. 
Most éppen semmihez sem. 

 
Aztán eszembe jut néhány CSAK-Pontos képzés, fejlesztés. 
Többféle módon hívták azt, ami hiányzik most nekünk. Utasi 
Melinda a vállalkozók hajlandóságáról beszélt a sikeresség 
kapcsán, Puskás Hajnalka a munkavállalói élmény fontosságá-
ról. Hiányzik a motiváció. És ez az élet bármely területére igaz 
lehet, akár a családról, akár a munkáról beszélünk. Ha felismer-
jük, hogy ez a baj, álljunk meg, és gondolkodjunk. Mi motivál 
engem? Szerezzük vissza valahogy a motiváltságunkat! 
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Vannak külső és belső motivációs eszközök, és szerintem 
mindegyikre szükség van. Egyénileg és folyamatosan változó 
eszköztárral lehet fenntartani a motiváltságot.  

Ha már volt sikerélmény egy tevékenység kapcsán, akkor köny-
nyebb motiváltnak lenni. Mert hiába nem szívesen csinálok meg 
egy feladatot, mert, mondjuk, nehéznek tartom vagy unalmas-
nak, de erőt veszek magamon, és mégis nekiállok. Azért, mert 
már tudom, hogy nekem utána jó lesz. Ha még nem volt siker-
élmény, akkor nehezebb, akkor lehet, hogy az elején kell a 
külső motiváció. Aztán várhatóan magától, a tevékenység vég-
zése közben, kialakul a belső ösztönző erő. Mert rájövünk, hogy 
ebben jók vagyunk, és ha nehéz is végigcsinálni, újra át akarjuk 
ugrani a lécet, már csak az élmény miatt is, nem feltétlen az 
eredményért, hanem az érzésért. 

 
Szerintem, a munkahelyen hasonlóképpen működik a sikeres 
motiválás folyamata. Ebben a vezetőknek is nagy felelősségük 
és szerepük van. Munkavállalói élmény is kell. Ahogy Hajni fej-
lesztéséből kiderült, nem feltétlen kerül sokba élményt adni. 
Nem elég a fizetés, de persze kell az is. Az a leggyakrabban 
használt külső motivációs eszköze a munkáltatónak arra, hogy 
munkavégzésre ösztönözzön. De a jó munkahelyre nem csak a 
fizetés, nem a kávé miatt járnak be az emberek, hanem minden 
más miatt is. Mert szeretnek ott lenni, mert szeretik csinálni a 
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feladatukat, sikerélményük van. Szociális téren is. Egy csapat 
aktív és hasznos tagjának érzik magukat. A vezető felelőssége, 
de nem csak az övé. A munkavállalóé is, és itt megint Hajnira 
hivatkozok, hogy mondja meg a beosztott, hogy mit szeretne. A 
munkavállalók egyéni motiválása segít a cég általános motivált-
ságának fenntartásában. Mert ahogy a családban valaki nega-
tivitása az egész közhangulatra rá tud telepedni, úgy a munka-
helyen is. Foglalkozni kell mindenkivel külön-külön is, és az 
egész szervezettel, családdal is. Lehetőséget kell adni arra, 
hogy pozitív élményt szerezzen a beosztott. Meg kell néha di-
csérni. Válasszon más vagy új feladatot. Legyen csapatépítés. 
Aztán, ha úgy tűnik, semmi sem jó továbbra sem, akkor lehet, 
hogy munkahelyet kellene váltani. Olyat keresni, amit szívesen 
csinál az ember, ahol nem kell a bónusz, csak jó, ha van. 

Munkahelyet viszonylag könnyen lehet váltani, családot ke-
vésbé. Éppen ezért, szerintem nagyon fontos, hogy bizonyos 
időközönként átgondoljuk, mi motivál minket az életünk egy-egy 
területén. Merítsünk erőt jó példákból, más sikereiből. Legyenek 
azok a referencia pontjainak. A céljaink. Mert akár a családért 
dolgozunk, akár egy cégért, belülről kell jönnie az akarásnak. 
Akkor lesz elég kitartásunk. Akkor, ha éppen rossz napunk is 
van, egy kis szünet után, vissza tudunk találni a megkezdett 
utunkra, amitől eltávolodtunk. Tegyük a sajátunkká a tevékeny-
séget, amihez épp nincs kedvünk, hozzuk újra közel magunk-
hoz. Szerezzük vissza a motivációnkat! Mert az jó nekünk. 

A motivációról röviden: https://megoldaskozpont.com 

O. K. Anita 

 

 

https://megoldaskozpont.com/
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Szabadon a családban 
Sokat használt szókapcsolat a közbeszédben a szabadon meg-

élt anyaság, mint-
egy a boldogság-
hoz szükséges él-
mény a nők életé-
ben. Innen is, on-
nan is definiálni 
próbálják. Szerin-
tem nem lehet, és 
ez nem is egy reá-
lis cél. 

Az anyai lét alap-
vetően nem a sza-
badságról szól. 
Hanem arról, hogy 

annyira szeretek, hogy kicsit odaadom magam. Előbb a testem, 
aztán az életemből egy, két vagy három, akármennyi évet. Az-
tán persze próbálom visszaszerezni magamat szépen sorban. 
Amikor már nincs szükség arra, hogy a másikat teljes mérték-
ben elém helyezzem.  

Mindenkinek más út ez. Tornázok, elkezdek dolgozni. Azért van 
egy pont, ami szerintem közös. A ráébredés, hogy ami voltam, 
az már nincs meg. Azt már odaadtam. Más van, és azt jó, ha 
tudjuk szeretni. Mert annak is szeretni kell az övéit. Itt közben 
gyerekek lettek. Igen, az odaadásnak igazán sosem lesz vége, 
az intenzitás változik.  

Aki még előtte van, annak szerintem a szabadon megélt anya-
ság egész mást jelent, mint nekem. Annak lehet ez egy hívó 
szó. Lesz egy aranyos baba, és azt csinálom továbbra is, amit 
akarok. Persze magamból indultam ki. Nem is tudtam felfogni, 
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hogy ekkora alázat kell majd. Még nagyobb is kéne. Egy ponton 
azért megérkezik a kérdés, hogy ezt akartam én? 

Megszületett, akit vártunk, ugye? És ha nem vártuk, csak lett? 
Akkor én hogyan leszek anya? Aztán maradj otthon, amúgy is 
maradj otthon. De legyen friss gyümölcs, és semmi cukor. Le-
gyen tesó, legyen apa, és ha jön egy baleset, kirúgás, szebb 
nő, vagy a „Maradj otthon!”-ban elfogy a kenyér? Ha nincs meg 
minden? Inkább dolgozz, de csak kicsit! Nem járt bölcsibe? 
Hogy lehet? Hol a szabadság, mit is kell megélni? Maradt-e 
még, aki megélje? 

 A hajnali felkeléseket, a folyamatos üvöltést, hogy a párod azt 
mondja, én többet már nem tudok beletenni, és te se tudsz. Azt, 
hogy csak nyugodtan szeretnél dolgozni. Tényleg semmi mást. 
Hogy ki is vagy te, mi lett a párodból, egyáltalán hol van, és ez 
tényleg a te gyereked? Ennyit tudtál neki adni? Erre volt elég? 
Jobb, ha elfelejtjük a szabadon megélt anyaságot. Mást kere-
sünk, szerintem. 

A munka nekem például rengeteget segített. Hogy lett egy má-
sik cél is. Hogy újraépíthetem magam az életemnek ezen a te-
rületén. A CSAK-Pont jó, mert segíteni szeretne, és nem meg-
mondani. Hogy ilyen meg olyan anya legyél. 

Azoknak szól, akik egyszer csak nem értik, hogy hol itt a sza-
badság. Minden hasonló segítő kezdeményezés jó, mert visz-
szaadhatja azt, amit keresnek magukban. Önmagukat, vagy a 
családba vetett hitüket. Hogy lehet ezt így is. A megfelelési 
kényszert, ideákat, ilyen-olyan elvárásokat, amennyire lehet, 
mellőzve. A család, szerintem a maga kitekert módján szabad, 
de nem úgy, hogy mások aggatják rá a jelzőket, irreális elvárá-
sokat. Könnyebb együtt, nem olyan, mint amilyennek elképzel-
tük, de jó. Nélküle olyan értelmetlen lenne sok minden. Szere-
tetbomba! 
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Szabadon éljük meg az anyaságot. Úgy nem fog menni, ez nem 
erről szól, szerintem. Békességben, szeretetben, létminimum 
felett, megsegítve. Ahogy tudjuk, és már annak is örülünk, ha 
megtudjuk. Mindenki kicsit máshogy élné meg, és de jó lenne, 
ha mindenki meg is kapná azt a segítséget, amire ehhez szük-
sége lenne. Szerintem ahhoz, hogy szabad, boldog legyen a 
család, úgy jó belemenni, lenni benne, hogy ezeket kimondjuk, 
készülünk ezekre. Tudjuk, hogy kihez fordulhatunk, ha úgy 
érezzük, segítség kell, mert nem olyan, mint amire számítot-
tunk. 

O. K. Anita 
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Közösségi élmény a hullámokban 
A kisgyermekes anyák élethelyzete jelentősen megváltozhat a 
gyermek születése után. A helyzethez pedig idomul az ember. 
Szokták mondani, hogy elmaradnak, háttérbe szorulnak korábbi 
baráti kapcsolatok, a munkahelyi közösségből is hosszabb-rö-
videbb időre kiszakad az anya. Vegyünk hozzá még egy iksze-
dik koronavírus hullámot is.  

Elszigetelődés. Már körülbelül 3,5 éve vagyok itthon. Az elején 
még találkoztunk rendszeresen másokkal, viszont nem jártam 
baba-mama klubba, játszóházba is csak ritkán mentünk. Ott-
honülős típus vagyok, sokáig nem nagyon zavart, hogy a csa-
ládi közösségen kívül nincs más kisebb csoport, akikkel aktívan 
tartanánk a kapcsolatot. A fiúnak jó lett volna menni, viszont na-
gyon kicsi volt még a lány. Még most is nagyobb bennünk a 
féltés, mint az új élmények utáni vágy. Lehet, hogy rosszul gon-
dolkodunk. Mindenesetre mi a „Maradjunk inkább itthon, addig 
se leszünk betegek.” elvét valljuk. Aztán persze így is mindig 
betegek vagyunk, mert oviba, apának dolgozni muszáj menni, 
és onnan jönnek haza a bacik is. 

Tehát itthon vagyunk, még mindig, és ez már egyre zavaróbb. 
Nekünk most jött volna a nagy nyitás, amikor a fiú már óvodás, 
a lány is nagyobbacska, lehet velük menni több programra anél-
kül, hogy valaki folyton kiborulna. Hát nem lehet. Közösségbe 
menni nem lehet, csak virtuálisan. Ez sem az igazi, de azért jó. 
Mert ha belegondolok, és ez azért szomorú, annyit voltam itt-
hon, és annyira csak anya voltam 3 évig, hogy közben majdnem 
elfelejtettem megtartani azt a kevés felnőtt kapcsolatomat, ami 
a szülés előtt volt. Ha nem lenne a munkám, akkor egy napon 
körülbelül két felnőtt emberrel beszélnék. A férjemmel, akivel 
többnyire a gyerekek körüli teendőket beszéljük meg, és anyu-
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kámmal, vagy a kedves nénivel, akivel a kerítésen keresztül be-
szélgetek maximum napi 5 percet. A gyerekekkel is lehet per-
sze már beszélni, és nagyon aranyosak is, csak nekik még játék 
a világ. Szerencsére csak játék. A felnőttek világából viszonylag 
kevés zaj szűrődik be. Én viszont azokat is meghallom, és nem 
lehetek mindig gyermeteg. Aztán arra gondolok, én még örüljek. 
Milyen lehet másoknak? Akiknek volt segítségük, akik sok prog-
ramra jártak. Ahol az volt a természetes, hogy mennek ide is, 
oda is, és most nem lehet. Most nincs játszóház, nem tud jönni 
a nagyi, és lehet, hogy munka se lesz már sokáig. Milyen jó, 
hogy az még megmaradt nekünk. 

 
Nagyon szeretek anya lenni. A munkámat is szeretem, mert so-
kat ad. Nagy segítség abban, hogy az anyai szerepben is ki tud-
jak teljesedni. Virtuális közösség, de közösség. A család és a 
munka. Számomra így együtt van szükség rájuk a boldogság-
hoz, és különösen most, amikor húzd meg, ereszd meg játsz-
mává vált az életünk. Két elég biztos pont. Két megtartó erő, 
egy szeretetközösség és egy támogató közösség. Ezért fontos 
szerintem az anyáknak is a munka, hogy engedjék őket is dol-
gozni, ahogy tudnak. Mert egyensúlyban tartani a mérleget csak 
úgy lehet, ha mindkét felében van valami. 

O. K. Anita 
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BeleZoomolunk a családba,  
az online értekezlet 

A világjárvány új, eddig kevésbé alkalmazott munkaformákat 
tett népszerűvé a munkaerőpiac jelentős részében. Aki irodai 
munkát végez, az jellemzően a munkaideje nagyobb hányadá-
ban otthoni munkavégzésben dolgozik, esetleg kötetlen vagy 
egyedi munkaidőben, akár részfoglalkoztatással. A kisgyerme-
kes anyáknak szerintem ez egyrészt egy jó lehetőség is, mert 
olyanok is elkezdhettek dolgozni, akik a gyerekek mellett teljes 
időben és bejárósan nem dolgoztak volna még. Másrészről ez 
egy többletteher is szerintem. Ahol van, ott főként a konferen-
ciahívás, online megbeszélés miatt. 

 
A munkahelyi értekezlet bizonyos típusú munkáknál elenged-
hetetlen, viszont nagyon drága műfaj. Ezt vallja Robert C. Mar-
tin is, aki könyvének a helyes időgazdálkodás fejezetében a ha-
tékony időgazdálkodáshoz nyújt segítséget. Mert úgy lesz kifi-
zetődő a megbeszélés, ha hatékony és nem időrabló. 
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Azzal, hogy a meeting az online térben valósul meg, sok új 
problémakör is felmerül, amelyekre nem biztos, hogy megnyug-
tató megoldást találunk. Ezeknek a megfogalmazása mégis 
fontos lehet, mert amíg nem tudjuk, mit kell orvosolni, addig to-
vábblépni sem tudunk a megoldás felé.  

 
Egy online híváskor, szerintem az lenne az ideális, ha a mun-
kavállaló rendezett környezetben, direkt erre kialakított helyen, 
megfelelő eszközökkel körülvéve venne részt a beszélgetésen. 
Még ilyen ideális körülmények között is nagy az esélye az úgy-
nevezett Zoom-fáradtság kialakulásának. Mert minden arc ránk 
szegeződik, másmilyen a szemkontaktus tartása, önmagunkkal 
is szembe kell néznünk, és helyhez, kamerához vagyunk kötve. 
Nagyobb a félreértések esélye is. Vannak persze könnyítési le-
hetőségek, ki lehet időnként kapcsolni a kamerát, fel lehet kicsit 
állni, nem kell mindig magunkat is nézni. A mi családunkban, 
amikor otthoni munkavégzés van, átlagosan napi 4 megbeszé-
lés zajlik le (ebből nekem jó esetben csak napi 1 jut), miközben 
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két kisgyerek játszik, kiabál, sír és mindent csinál. Zárt ajtó mö-
gött sem lehet őket teljesen figyelmen kívül hagyni. Nehezítik a 
megértést, csökkentik a hatékonyságot. 

Ha a munkavállaló kisgyermekes anya, akkor nagyon valószí-
nűnek tartom, magamból kiindulva, hogy az esetek többségé-
ben nem ideális körülmények között zajlik a megbeszélés. Min-
denki hall mindent, mert ha ébren vannak a gyerekek, márpedig 
általában nem csak kizárólag alvásidőben zajlik a beszélgetés, 
akkor nem lehet fülessel ülni egy széken. Ki kell honosítani, köz-
ben menni kell a gyerekeknek segíteni stb. Nem lehet megvé-
deni őket a felnőtt, őket feleslegesen esetleg leterhelő zajoktól, 
problémáktól. Lehet, hogy sok mindent nem értenek a beszél-
getésből, de a hangulatot, a problémákat, az idő múlását, a nyo-
mást érzik ők is. Persze, hogy szeretnék minél előbb végezni, 
minél hatékonyabb lenni, de hogyan? Be legyen-e kapcsolva a 
kamera? Engem zavar, ha nem látok arcokat, amúgy is alig lá-
tok arcokat, tehát bekapcsolom a kamerám, és általában erre 
reagálnak mások is. Lesz szemkontaktus, esetleg túl sok is hir-
telen. Viszont, ha megmutatom magam, akkor az egész csalá-
dot mutatom, mert a hátam mögött szaladgálnak, bele akarnak 
nyúlkálni stb. Kicsit mindig úgy érzem magam, mintha vendéget 
fogadnék, mert nyitott könyv leszünk. Aki néz, az látja a gyere-
keim néha feltűnni, akkor is, ha ők nem akartak volna szere-
pelni. Látja, hogy volt-e időm rendet rakni, hajat mosni, hogy 
hirtelen oda kell szaladnom a gyerekekhez valami miatt, hogy 
már megint kimentünk játszani az udvarra közben, mert bent 
megőrültünk volna. Azelőtt nem tudták a munkatársaim, hogy 
milyen színű a kanapém, van-e otthon könyvespolcom. Persze 
bármikor kikapcsolhatom a kamerám, csak akkor meg olyan 
személytelen minden szerintem. 
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Kell az értekezlet. Szeretnénk tudni, hogy mi a feladatunk, tisz-
tázni a felmerült kérdéseket, látni, hol tartunk, de hogyan csinál-
juk, hogy se a munkaadót ne terheljük feleslegesen a csalá-
dunkkal, se minket ne terheljen egy kéretlen vendég a nappali-
ban, aki órákra “beül” közénk és akarva akaratlan „beleZoomol” 
a családunkba? 

Robert C. Martin szerint a saját időnk beosztásáért mi vagyunk 
a felelősek. Aki meghív minket egy értekezletre, nem feltétlenül 
van tisztában az elvégzendő feladatainkkal, hogy mennyi időt 
kell rájuk szánnunk. Udvariasan vissza lehet utasítani a részvé-
telt, ha nem igazán szükséges saját vagy mások előmenetele 
szempontjából a megjelenésünk. Pontos cél és menetrend hiá-
nyában leginkább csak időrabló a megbeszélés, ezért ha szét-
folyik, akkor udvariasan javasolhatjuk a visszatérést a témára, 
vagy kiléphetünk a megbeszélésből. Hiszen a munkaidőnk ne-
künk és az egész cégnek is drága, pláne ha gyerekeink is van-
nak. A hatékony időbeosztáshoz javasolja a fontossági sorrend 
szakmai szempontú felállítását is. Tehát ne azért ne vegyünk 
előre valamit, mert nem szeretünk vele foglalkozni bármi miatt, 
miközben fontos lenne minél hamarabb elvégezni azt. 

Anyák a Zoom előtt, gyerekek a munka világában. Nem egy ter-
mészetes dolog. Sok tolerancia, nyílt kommunikáció és rugal-
masság kell ahhoz, hogy működjön mindkét féltől. Ha működik, 
akkor viszont nyereség a családi és a munkahelyi kasszának is, 
és önbecsülést, sikerélményt adhat az anyának. 
Forrás: 
Robert C. Martin, 9. fejezet: Az idő beosztása in: Robert C. Martin, Túlélő-
könyv programozóknak, Hogyan váljunk igazi szakemberré, Kiskapu Kft. 
2011, 135-147., https://444.hu/2021/03/07/a-zoom-faradtsag-valos-a-sok-vi-
deobeszelgetes-tulterheli-az-agyunkat 

O. K. Anita 

 

https://444.hu/2021/03/07/a-zoom-faradtsag-valos-a-sok-videobeszelgetes-tulterheli-az-agyunkat
https://444.hu/2021/03/07/a-zoom-faradtsag-valos-a-sok-videobeszelgetes-tulterheli-az-agyunkat
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Szülőnek lenni:  
teljesítménykényszer és önértékelés 

Saját tapasztalatom a szülővé válás kapcsán a folyamatos tel-
jesítménykényszer a magánéletben is. A családom felől, a tár-
sadalom, a közösségi média felől is jön, mindenhonnan. Azelőtt 
is jött, de szülőként azért hangsúlyosabban észrevehető, úgy 
gondolom. Ebbe persze nem fontos beleállnunk, de előbb néz-
zük, miben mérjük a szülők teljesítményét. 

 
Mérhető pénzben. A GYED a valamikori jövedelem naptári napi 
átlagának 70 százaléka, ami maximum 234.360 Ft/hó lehet. A 
GYES 28.500 Ft/hó. A családi pótlék kétszülős családban egy 
gyereknél 12.200 Ft/hó. A főállású anyaság 

28.500 Ft/hó. A házimunka, biztos lehetne vitatkozni vele, 
389.000 Ft/hó értékű, ami csak egy szám és sosincs igazából 
forintosítva. A decemberi átlagkereset állítólag 403.600 Ft volt 
Magyarországon. Aki otthon marad a gyerekével, ha dolgozott, 
ha nem, a gyermek kétéves kora után havi átlag 50.000 Ft-ot 
“keres”. 
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Mintha akciósak lennénk, nem? Olyanok, amiből sok van. 
Mintha végtelen szülői energia lenne arra, hogy egy életet talpra 
állítsunk és önjáróvá tegyünk, ezért leolcsósítjuk. Sok szülő úgy 
is érzi magát nap végére, mint amennyit ér mások szemében. 
Mint akit szétkapkodtak, mert olcsó. Pedig dolgozni kell otthon, 
és nagyon úgy tűnik, dolgozni kell mellette máshol is. Miután 
valaki szülő lesz, van két éve beindítani az új családját, ha előtte 
keményen dolgozott, utána már csak karbantartást vállalhat 
szervízdíjért. Nekem ez jut eszembe erről. Ezért jó, hogy meg-
választhatjuk, hogy milyen munkát fogadunk el. Hogy legalább 
ott a valós értékén vegyék számba azt, amit teszünk. Persze 
nem csak pénzért főleg nem. 

Mérhető szavakban. Hogy ő CSAK otthon van a gyerekekkel. 
Vagy olyan ügyes, mert dolgozik is. Pedig akkor is ügyes lenne, 
ha nem dolgozna kisgyerek mellett még egy munkahelyen is, 
meg úgy is ügyes, ha dolgozik. A közösségi média csoportok 
címkéiben. 

A produktumban, vagyis a gyerekben. Ez baj. Szerintem ebben 
már ne mérjük. Ha elkezdjük felmérni, hogy milyen lett a világ-
képe, az állóképessége és sorolhatnám. Észre fogja venni a 
méricskélő szemeinket, mi pedig meg fogunk bukni magunk és 
a gyermek előtt is. Mert ő csak szeretetet akar, csak egy helyet, 
ahol végre nem kell megfelelni. Ismerős? Mert az élet minden 
területén meg kell, és erre nagyon jól meg is tanítottuk, de ott 
ahol a legfontosabb lenne, ott ne kelljen már. Senkinek se. A 
család az legyen egy szeretetközösség, ne az önértékelés, ne 
egymás teljesítményének ítélője. 

Szóval szerintem álljunk ki a megfelelési kényszerből. Ha pedig 
kiállunk, és azt mondjuk, hogy azok az életünk részei, de nem 
határoznak meg minket mindenestől, akkor harmonikusabb le-
het a családi életünk. Szerintem. Ez nem azt jelenti, hogy be 
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kell venni azt a bizonyos elnevezésű tablettát, és mindent nagy 
ívben. Csak azt, hogy Más mentén határozzuk meg magunkat, 
a teljesítményünket. Amit teszünk, azt önmagunkhoz viszonyít-
juk. 

A szülők munkájának van értéke, ami az egész család működé-
sében mutatkozik meg, és mondhatjuk, hogy nem lehet forinto-
sítani, szavakba önteni, manifesztálni egy személybe vagy 
tárgyba. A szülőség, a család működtetése, az nem is egy em-
beres feladat, az egy hivatás, az egy csoda. Soha nem lehet 
elég jól csinálni, mégis működik valahogy, ha beletesszük ma-
gunkat. Ez határozzon meg minket, ez a tudat, hogy akárhogy 
is, de működtetjük ezt a kis földi csodát. 
Forrás: 
https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/  O. K. Anita 

 

Családi legendárium,  
avagy a család története, képekben 

Manapság már bárhol, bármikor, bármit és bármiről lehet köny-
nyedén fotókat készíteni a modern kor eszközeinek végtelen 
számú lehetőségeit felhasználva, különösebb technikai tudás 
vagy profi gépek nélkül. 

A családi legendárium alapjai is ezek a megörökített pillanatok, 
amelyek jóformán egy darabka történelmet mutatnak be az 
egyén és a család életéből, ami által még inkább megismerik 
önmagukat, felmenőiket, hovatartozásukat. Főleg gyermekkor-
ban fontos és érdemes foglalkozni ezzel, ugyanis a képi megje-
lenítéssel egybekötött mesélés során jobban rögzülnek az in-
formációk, s hozzájárul a gyermek identitástudatáshoz, és ké-
sőbbi személyiségének kialakulásához. A saját családjuktól va-
lamilyen okból kifolyólag távol lévő gyermekek körében még 

https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/
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jobban hangsúlyos mindez, hiszen hazánkban is számos kiskorú él 
gyermekotthonokban vagy nevelőszülőknél, akik csak ritkán, fel-
színesen vagy egyáltalán nem tartják a kapcsolatot vérszerinti 
rokonaikkal, illetve egyáltalán nem is ismerik őket. 
Ilyen esetekben a családsegítő szolgálat munkatársai és a fia-
talokkal kapcsolatban állók lehetnek az ő segítségükre, akik 
megpróbálják összegyűjteni a valamikor már elkészített fotókat, 
albumokat, esetleg rajzokat, leveleket, melyekkel a gyermek 
könnyebben meg tudja válaszolni a „Ki vagyok én?” kérdést, és 
talán jobban el tud majd igazodni élete későbbi szakaszaiban. 
Ez nem azt jelenti, hogy ő is azzá válik, akihez vér szerint köze 
van, csupán tisztában lesz származásával, és tudást ad szá-
mára a múltjáról, eredetéről, önmagáról. Akik harmonikus kö-
zegben, megfelelő körülmények között és szeretetben élnek, bi-
zonyára a mindennapjaik része a család, a gyermekek, a közös 
programok, események, tevékenységek fotózása, melyeket az-
tán ki-ki a maga módján használ fel, legyen az egy bekeretezett 
kép a falon, vagy éppen fényképalbumokba való rendezés, 
esetleg közzététel a közösségi oldalakon. 
Mindenesetre, amikor majd újra találkoznak életük múltjának 
egy szeletével, az akkori érzéseket, gondolatokat, történéseket 
fel tudják eleveníteni, mely kapocsként is szolgál egymás iránt, 
másrészt a kicsivel is meg tudnak osztani olyan pillanatokat, 
melyre csak részben vagy egyáltalán nem emlékszik. 
Felhasznált irodalom:  
Családtörténet, családi legendárium – Képzési anyag, szerk. Mester Zsu-
zsanna, Majzik Katalin, Nemzeti Család – és Szociálpolitikai Intézet. 
Salamon Györgyi: Családi legendárium. Kézirat. Budapest, Szociálpolitikai és 
Munkaügyi Intézet, 2008. 
Székely Zsuzsa: A családtörténet szerepe a gyermekek életében. Kézirat. Bu-
dapest, Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet, 2008.      

K. Tünde 
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Tegyük viharállóvá a kapcsolatunkat! 
Meghallgattam kedden dr. Mihalec Gábor pár -és családterape-
uta online előadását, amiben a Házasság hete rendezvényso-
rozat keretében, erre az alkalomra megjelent könyvét, és annak 
kapcsán felmerült gondolatait osztotta meg velünk. Az előadás 
előtt egyébként már olvastam egy interjút a Szemlélekben tőle, 
amiben könyvét a "Fireproof" című filmmel hozták párhuzamba. 
Még a jegyesoktatáson, úgy öt éve láttam a filmet. Sok kritikát 
kapott a megvalósítás, de az üzenet átjött nekem, és azóta is 
sokszor eszembe jut, mikor kezd lapossá válni a kapcsolatunk, 
hogy bizony kell, és van értelme tenni a házasságért. Leginkább 
akkor, ha egyre reménytelenebbnek tűnik. Úgy sejtem, az 
egész heti előadássorozatban ez lesz a közös pont, hogy a há-
zasságot életben kell tartani, magától nem működik. Nagyon 
egyetértek ezzel. 

 
Na, de nézzük, dr. Mihalec Gábor milyen cölöpökre gondolt, 
amikor azt mondta, a viharálló házasság hét cölöpre építhető. 
Beállok a sorba, én is hangsúlyozom, ne csak nézzük, hogyan 
kellene, csináljuk is. Gondoljuk át, nálunk van-e cölöp, és ha 
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nincs, miután meghallgattuk, elolvastuk, kezdjünk el ásni, a pá-
runkat meg küldjük el addig a fáért: A koronavírus járvánnyal, 
illetve azok következményeivel kezdett. Feltette a kérdést “Mit 
hozott ki belőlünk az összezártság?” hát a válást, válaszolta. 
Óriási hatással volt, és van a párkapcsolatokra a járványhely-
zet. A sikeres megküzdés érdekében jött létre a Pár percek gon-
dolata. 

 
Esti Facebook előadások voltak ezek, mára több mint 120 rés-
szel. Inspirációt adott a pároknak. Voltak, akik ebben a helyzet-
ben is fejlődtek, mások a nyomás alatt elhidegültek. A különb-
ségre kereste a választ. Egyéni, vagy univerzális különbségek 
vannak? Kérdőívet készített, és kiértékelte őket. Több mint 
1200 fős volt a minta. Ezekből a gondolatokból jött létre a Vihar-
álló szerelem című könyve, sok-sok nemzetközi kutatást, anya-
got figyelembe véve. A párkapcsolati szakítószilárdság, párkap-
csolati reziliencia vizsgálatát tűzte ki célul, online kérdőívvel. A 
lelki ellenállás képességét, a rugalmasságot, ami fejleszthető. 
Több mint 100 ezer adatot kellett feldolgoznia, így kapta meg a 
hét tényezőt, amely a sikeres párokat általában jellemzi. 
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A kommunikáció. Fontosnak tartja az érzések kimondását, hogy 
ne feszültséget szüljenek, hanem kimondva, összekössön min-
ket az érzés a válsághelyzetben. Ismerjük fel őket, mondjuk ki, 
és ezután könnyebben megy azok formálása a párunkkal 
együtt. Azok számára, akiket szeretünk, a legszebb, ne a leg-
ocsmányabbakat szavainkat tartogassuk. 

A konfliktuskezelés. Múltbéli feldolgozatlan sérelmek esetén 
nehéz helyzetek alakulhatnak ki. Bátorító, pozitív módon be-
széljünk a másikkal. Ne vádaskodjunk, a vágyainkat fejezzük ki 
inkább. Tehát helyezzük az asszertív kommunikációt előtérbe. 
Próbáljuk megőrizni a belső nyugalmunkat feszültség helyze-
tekben is. 

Intimitás, szexualitás. Fontos ez is. Sok párnál egy válsághely-
zetben a szexuális vágy az egyik félnél megnő, a másiknál 
csökken. Segíthet, ha tudjuk, hogy kinek mit jelent az intimitás. 
Mintha egy metafora lenne. Tegyük fel magunknak a kérdést! 
Ha tudjuk mi az, ami a vágy mögött van, akkor “Az elutasítás is 
lehet intim élmény, ha választ ad, a mélyebb szükségletre.” 
mondta. 

 
Pénz, és az ahhoz fűződő viszonyunk. Könnyebben boldogultak 
azok a párok, akiknek tartalékaik voltak. Kevésbé kell szoron-
ganunk, ha ezen a téren is tervezünk. Készítsünk családi költ-
ségvetést! 
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Rend és ápoltság. A rendetlenség, rendezetlenség kihat az éle-
tünk egyéb területeire is. Feszültté tesz. Segít a rend megtar-
tása. Akár a függőségek ellen is. Mert a napirendet, környeze-
tünket, külső megjelenésünket könnyebben tudjuk kontrollálni, 
és ez jó érzés, biztonságot ad. Hozzáállásunkat, otthoni légkört 
meghatározó tényező az érzelmi megközelíthetőség, amivel 
közvetítjük a másik felé, hogy számíthat ránk. Egy szerelem de-
finíciót idézett, ahol a szerelmet érzelmi védelemként nevezték 
meg a túlélés érdekében. A biztonságos kötődés érzése, a kap-
csolódás, megnyugtat. A hitünk, a reménységünk. A válságban 
nagyon felértékelődött ez a tényező. Az előadó maga is lelki-
pásztor. Szükségünk van a bajban a reményre. Ha mindketten 
hasonlóan éljük meg a hitünket, akkor az közelebb visz minket 
egymáshoz. 

Ilyen építési tervet adott tehát nekünk dr. Mihalec Gábor. 
Eszembe jutott, hogy a CSAKPont mennyi képzése, fejlesztése 
irányult ezeknek a képzeletbeli oszlopoknak a létrehozására 
(önismeret, háztartás gazdaságtan, kommunikáció, konfliktus-
kezelés). Lehet ezeken a területeken fejlődni, akár ingyen is, és 
van hová fordulni segítségért. CSAK akarni kell, el kell határozni 
magunkban, hogy kitartunk a kapcsolatban. Idővel, ahogy a 
megemlített filmben is, a társunk is csatlakozni fog hozzánk. 
Amíg nem jön magától, addig húzzuk magunk után, de ne hagy-
juk hátra. Vannak viharok. A házasságról mi, akik benne aka-
runk élni, hisszük, kibírja ezeket. Mert az Isten előtt kötött szö-
vetség egymásért. Ettől több, hogy nem csak világi dolog, va-
lami nagyobb erő tartja össze, de mi is kellünk hozzá. Vigyáz-
zunk rá! Vigyázzatok a házasságotokra! Tiszteljétek és ápoljá-
tok! Nagy ajándék, életre szóló. 
Forrás: https://kepmas.hu 
 

O. K. Anita 

https://kepmas.hu/
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Logopédia a korona idején 
Mit csinál egy logopédus? Ha 
tömör akarok lenni: beszélni, 
olvasni, írni tanít. Mit csinál 
egy logopédus a korona ide-
jén? Ugyanezt. A gyerekek 
fejlesztése során nagyon 
fontos az olyan egyénre sza-
bott feladatok kitűzése, ame-
lyeket még jó eséllyel teljesí-
teni tudnak, de tartalmaznak 
kihívást jelentő elemeket. Ez-
által létrejön a tanulás, és fej-
lődhet az önbecsülés.  

Hogyan valósítható ez meg 
az online térben? A sikeres 

élet egyik legmeghatározóbb komponense a megújulásra való 
képességünk. Fejlődni ugyanis mindig csak a komfortzónánkon 
kívül tudunk. A digitális munkarendben az átadni kívánt tartalom 
változatlan, különbség a hogyanban van. Ugyanúgy nem lehet 
és nem szabad. 

De akkor hogyan máshogy? Ha egy mondatban kellene vála-
szolnom, azt mondanám: A gyerek életkori sajátosságaihoz és 
képességeihez, valamint a család lehetőségeihez igazítva. Mit 
jelent ez? 

2-5 éves korú gyermekek esetén a WHO napi maximum 1 óra 
digitálisképernyő-használatot javasol, szülői felügyelettel. A lo-
gopédiai ellátásban (megkésett beszédfejlődés terápiája, arti-
kulációs zavar terápiája, stb.) részesülő gyerekek jelentős szá-
zaléka azonban éppen ebbe az életkori tartományba esik. A 
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személyes jelenlétet helyettesíteni vágyó videóhívás nagycso-
portos óvodások esetében alkalmazható, 5 év alatti gyermekek-
nél logopédiai tanácsadás lehetséges. 

Felmerül a kérdés, hogy a home-office-ban dolgozó szülők szá-
mára segítséget vagy terhet jelent a koronavírus idején nyújtott 
logopédiai ellátás. Van lehetőségük a megfogalmazott tanácsok 
átgondolására, beépítésére? Részt tudnak venni a Skype-on 
heti rendszerességgel zajló 45 perces logopédiai foglalkozáso-

kon? És ezzel segí-
tünk? Csak remélni 
tudjuk. 

Kérdezni kell, megbe-
szélni kell, alkalmaz-
kodni kell. Vannak 
családok, akiknél gör-
dülékenyen működik, 
és vannak családok, 
ahol internet-hozzáfé-

rés sincs. Az egyik család nem jobb a másiknál, csak más. Aho-
gyan a gyerekek is. Van, aki szeret videóhívásban nyelvgyakor-
latokat végezni és virtuális matricát kapni, de van, aki köszöni 
szépen, postán kéri a jól megszokott jutalomkártyáját.  

Nagyon fontosnak tartom, hogy szakemberként legyünk elége-
dettek a tudásunkkal, de ne elégedjünk meg, és fejlesszük fo-
lyamatosan (digitális) kompetenciáinkat, hogy tudjuk ugyanazt, 
máshogy. 

G. Dia 
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A CSAKtív körről 

 
Ocskóné Szénási Ágnes: 
„Szerintem a CSAKtív körnek az a lényege, hogy itt megoszt-
hatjuk egymással az ötleteinket és a tapasztalatainkat is. Segít-
séget is kérhetünk egymástól, és ha van valami feladat, azt ki-
írjuk a Facebook csoportunkba, ott több a jelentkező, mint a 
megbeszélések alkalmával. Így egymás között fel tudjuk osztani 
a feladatokat. Nekem azért tetszik ez a CSAKtívság, mert itt 
mindenki saját maga választja meg a feladatot, amiben részt 
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szeretne venni, amiben fejlődni szeretne, amiben kipróbálná 
magát.” 

Szabó Attila: 
„A CSAKtív kör a kályha, onnan indul minden. Közös munka, 
egymás segítése.” 

Szepesi Andrea: 
„A CSAKtív körnek a lényege az, amit Ági is elmondott. Első-
sorban az, hogy egymást tudjuk segíteni és támogatni hasznos 
tanácsokkal és infókkal, valamint fontos az előadásokon való 
részvétel és a fejlesztések, illetve a Facebook-posztok, azok-
hoz hozzászólhatunk, és nagyon sok hasznos információt ka-
punk.” 

  
Feuerwerker Daniella: 
„A CSAKtív kör olyan aktív emberek társasága, ahol az embe-
rek megosztják egymással a véleményüket, illetve jó és hasz-
nos ötleteiket. Számunkra fontos a csapatmunka, a közös cse-
lekvés és a folyamatos fejlődés. Benne van a CSAKtív csoport 
nevében is, hogy aktív.” 
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Kálmánné Ábrahám Edit:  
„A CSAKtív kör egy privát csoport. A csoport vezetése, illetve a 
tagjai CSAKtivizálják, buzdítják egymást.” 

Domokos Zoltán: 
„A CSAKtívot én úgy tudnám definiálni, hogy egy olyan kör, ahol 
egymást tudjuk fejleszteni, ösztönözni. Ha bárki bármilyen fel-
adatban elakad, a csoportból mindig segít neki valaki. Egyfajta 
közösségi fejlesztés, egy közösségi platform, ahol mindannyian 
tudunk tanulni és fejlődni.” 

Cseh Gabriella:  
„Ha röviden kell mondani, akkor a kapcsolat, a kommunikáció 
és az információk megosztása a lényege. Kapcsolattartás a kö-
zösségen belül, kommunikáció a feladatok elosztása céljából és 
információ az előadásokról. 

Mága Julianna:  
„Szerintem a CSAKtív egy nagyon jó közösség. Azért vagyunk 
itt, hogy együtt segítsük ötletekkel, összefogással a Csak-Pont 
munkáját. Ugyanakkor egymásnak is segíthetünk, munkatársa-
inkat és önmagunkat is fejleszthetjük.” 

Kissné Angyal Viktória: 
 „A CSAKtív egy olyan kör, ahol sok mindent megtanulhatunk. 
Betekintést nyerhetünk olyan új dolgokba, amelyeket nem is is-
mertünk azelőtt.” 
Kovács Margó:  
„Egy nagy család, ahol, ha valakinek valamilyen problémája, 
kérdése van, akkor mindig talál valakit, aki tud segíteni, és bár-
kihez lehet bizalommal fordulni. Nagyon sokat lehet fejlődni 
akár magunk, akár a többi résztvevő megismerésével.” 
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Bagyinszkiné Marunák Márta: 
„Nekem a CSAKtív nagyon sokat adott, nőtt az önbizalmam, ru-
galmasabb lettem, és másképpen kommunikálok. Köszönöm, 
amit eddig kaptam!” 
Matuz Tamás: 
„Szerintem elsősorban, ahogy a nevében is benne van, a 
CSAKtív Kör a CSAK-Pontot mint szervezetet aktívan segítők 
társasága.” 

 
 
Muntyán Ágnes: 
„A CSAKtív kör családias közösség, ahol egymást és a CSAK-
Pontot segíthetjük, magunkat és egymást fejlesztjük. Nekem is 
nagyon sokat adott ez a lehetőség. Bármilyen életszakaszban 
van az ember, olyan önismereti képességekre tesz szert, amit 
a későbbiekben hasznosítani tud.” 

Leszkó Csilla:  
„Szerintem a CSAKtív egy olyan kör, ahol egymást segíthetjük, 
közösen fejlődhetünk és munkálkodhatunk is.” 
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Ráczné Jochim Andrea: 
„Szerintem a CSAKtív kör családias közösség, ahol egy nap 
többször is találkozhatunk és beszélhetünk online. Együtt, egy 
csapatban dolgozunk, gondolkodunk, illetve tanulunk előadá-
sok, klubok által és egymástól is.” 

Sári Tünde: 
„A CSAKtív egy olyan egymást segítő, fejlesztő csoport, ahol a 
feladatok elosztása mellett bármiben segíthetünk egymásnak.”  

 
Kálmánné Ábrahám Edit: 
„Szeretném megragadni a lehetőséget, hogy megköszönjem 
nektek, hogy részt vehetek ebben a programban. Nincsenek vé-
letlenek, én abban hiszek. A Facebookon találtam rátok, lehet, 
hogy jó lett volna korábban. Nagyon jól érzem magam a körei-
tekben. Nagyon tetszett a képzés, amin részt vettem, a fejlesz-
tések, előadások, klubok. Én is úgy érzem, hogy sokat fejlőd-
tem, és szeretnék még többet tanulni.” 
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Cseh Gabriella: 
„Új vagyok még itt, de voltak már olyan előadások, amelyek fe-
lejthetetlen élményt jelentettek számomra. Tanulni úgy érde-
mes, ha közben élvezzük az előadásokat, képzéseket. A 
CSAK-Pontnál számomra nagyon fontos, hogy az emberek se-
gítőkészek.” 

Multyán Gréta: 
„Kiemelném a plakátszerkesztő fejlesztést, mert itt annyit tanul-
tam, hogy a saját esküvői meghívómat én csináltam meg. Itt 
nemcsak munkatársak vagyunk, hanem barátok is.” 

 
Matuz Tamás: 
„Nagyon sok tapasztalatot és hasznos infót lehet szerezni, na-
gyon sokrétű előadások vannak, mindenki talál biztosan olyat, 
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ami érdekli, vagy tetszik neki. Sikerült beleásnom magam a pla-
kátszerkesztésbe, mindenképpen szeretnék majd videókat is 
szerkeszteni.” 

Bajuszné Muladi Rita: 
„A CSAKtív kör számomra többet jelent egy Facebook csoport-
nál. Benne van egymás segítése, továbbá ott osztjuk meg prog-
ramjainkat, megbeszéléseink időpontjait. Szavazásokat hozunk 
létre, szervezzük közös programjainkat. Megosztunk esemé-
nyeket, évfordulókat, eredményeinket. Nagyon fontos, hogy ta-
nulunk mindannyian egymástól is.” 
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Zárórendezvény 

MEGHÍVÓ 
ZÁRÓRENDEZVÉNYRE 

A Nonprofit Hagyomány Alapítvány, mint konzorciumvezető ez-
úton tisztelettel meghívja Önt és munkatársait a „Esélyt a csa-
ládanyáknak” című, EFOP-1.2.9-17-2017-00074 számú projekt 
zárórendezvényére. A projekt keretében a pitvarosi központtal 
működtetett Csanád Család Család és KarrierPONT a prog-
ramban tervezett 6 településen kívül (Pitvaros, Csanádalberti, 
Ambrózfalva, Nagyér, Mezőhegyes, Csanádpalota) további 6 
településen (Kövegy, Battonya, Tótkomlós, Mártély, Hódmező-
vásárhely, Szeged), sőt az online időszakban további csongrád-
csanád és békés megyei településeken nyújtott szolgáltatáso-
kat munkaadók és magánszemélyek részére. Ezúton is köszön-
jük, hogy kapcsolódtak projektünkhöz, velünk együtt gondol-
kodtak, igénybe vették szolgáltatásainkat. Tartsanak velünk a 
projekt zárórendezvényén is, ahol összefoglaljuk a mögöttünk 
lévő időszak történéseit, és beszélgetésre, kapcsolatépítésre is 
lehetőséget biztosítunk.  
 
Időpont: 2021. március 31., szerda,10.00-13.00 óra 
 
Az eseményen való részvétel ingyenes. A programokhoz a szo-
kásos linken várjuk a csatlakozást:  
https://us02web.zoom.us/j/4199036385 

PROGRAM: 

9:00 - 10:00  Csatlakozás az online ese-
ményhez 

https://us02web.zoom.us/j/4199036385


289 
 

9:00 – 10:00 A gyülekezés ideje alatt a pro-
jektről készült összefoglaló rö-
vidfilmek vetítése 

10:00 - 10:15 Köszöntő – Baksa József, pro-
jektmenedzser, CSAK Pont ve-
zető 

10:15 - 10:30 A projekt szakmai megvaló-
sításának összegzése – 
Szani Marianna, szakmai ve-
zető 

10:30 - 11:00 Pódiumbeszélgetés I.: Kép-
zések, fejlesztések, a tréne-
rek szemével – beszélgető 
társak: Puskás Hajnalka, Utasi 
Melinda, Viniczai Andrea és 
Makkai Tünde Barbara. 

11:00 - 11:15 A program hasznosulása 
hátrányos helyzetű térség-
ben – Radó Tibor pitvarosi pol-
gármester és Dr. Sarkadi Péter 
jegyző (Konzorciumi tag: Csa-
nádalberti Közös Önkormány-
zati Hivatal) 

11:15 – 11:30 Atipikus foglalkoztatás elő-
nyei – Répás Nóra, képzési és 
szervezetfejlesztési koordiná-
tor 

11:30 - 11:45 Családbarát munkakörnye-
zet biztosítása, Családbarát 
értékrend, Családbarát hely 
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tanúsító védjegy – Baksa Jó-
zsef, Nonprofit Hagyomány 
Alapítvány, Orbán István Jó 
Munka Szociális Szövetkezet, 
Radó Tibor Önkormányzat Pit-
varos 

11:45 - 12:00 Szünet 
12:00 – 12:30 Pódiumbeszélgetés II.: Kép-

zések, fejlesztések, előadá-
sok, klubok, élmények, ta-
pasztalatok a megvalósítók 
és résztvevők szemével – be-
szélgető társak: a résztvevő 
célcsoporttagok, ösztöndíja-
sok, támogatottak. 

12:30 – 12:45 CSAKtív elektronikus újság 
és kiadvány bemutatása 

12:45 – 13:00 Kötetlen beszélgetés, hozzá-
szólások 

13:00 A rendezvény zárása 
 
Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 
 
Baksa József – CSAK Pont vezető 
Szani Marianna - szakmai vezető 

A Nonprofit Hagyomány Alapítvány 2021. 03. 31-én tartotta meg az 
"Esélyt a családanyáknak" című, EFOP-1.2.9-17-00074 kódú projekt-
jének záró rendezvényét, a járványra való tekintettel a Zoom appliká-
ción keresztül. 
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A programot Baksa József projektmenedzser vezette, moderálta, aki a 
résztvevők köszöntését követően röviden ismertette a záró rendez-
vény programját. 

Az Alapítvány a 2017-es sikeres pályázás után 2018-ban kezdte el 
megvalósítani szakmai programját, elsőként Pitvaroson, ahol kialakí-
tották a CSAK-Pontot egy arra alkalmas épületben. Ezt követően kez-
dődött meg a projekt szakmai megvalósítása. Baksa József ismertette 
a főbb eredményeket és az időközben felmerült váratlan nehézsége-
ket, valamint azok megoldásait is: 

"2018. január 1-jével tudtuk in-
dítani a programot, és közel fél 
év eltelt, mire a megfelelő épü-
letet megtaláltuk. Eredetileg a 
művelődési ház adott volna 
otthont a Család és Karrier 
Pontnak, de az iskola felújí-
tásra került, a művelődési ház 
termeire szükség volt, ezért 
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megkértek bennünket, hogy keressünk másik helyszínt.  Így találtuk 
meg az Arany János utca 16/1-et.  

Akkor indultak el az egyéb tevékenységeink is: a fejlesztések, képzé-
sek, előadások, klubok, amelyek tartottak 2020. márciusig, élőben 6 
helyszínen. A kezdetben Mezőhegyes, Pitvaros, Csanádpalota, 
Nagyér, Ambrózfalva és Csanádalberti településeken.  

A járványhelyzet miatt gyorsan át kellett szervezni az életünket, át kel-
lett állnunk az online megvalósításra, és így utólag, az elmúlt egy évet 
értékelve, azt gondolom, hogy ez sikerült is. Több mint 250 előadást, 
klubot szerveztünk, több mint 100 fejlesztést, több mint 50 képzést, és 
a résztvevők száma 1000 fő helyett 5000 fő fölötti.  Nem kis programról 
van szó, egy 200 milliós Európai Uniós pályázatról. Nekünk ez volt ed-
dig a legnagyobb programunk, mi magunk is sokat tanultunk, épültünk 
belőle.  Reméljük, hogy sikerrel jártunk és hasznosítjuk tapasztalatain-
kat a jövőben is.” 

Ezt követően átadta a szót Szani Marianna szakmai vezetőnek, aki 
részletesen bemutatta az elért eredményeket: 

"A Nonprofit Hagyomány Alapít-
vány 2017-ben pályázott erre a 
programra, amelynek a címe 
’Nők a családban és a munkahe-
lyen’. A konzorciumpartner a 
Csanádalberti Közös Önkor-
mányzati Hivatal.  A projekt célja 
a munkaerőpiaci szempontból 
hátrányos helyzetű személyek 
segítése, vagyis a munkaerőpi-
acra visszajuttatása.  Kezdetben 

elsősorban a nőknek, vagyis csak a nőknek szólt a program. Később 
lehetővé vált a férfiak részvétele is.  Ebben a programban munkaerő-
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piaci szempontból hátrányos helyzetűnek számít az, aki hozzátartozó-
ját otthon ápolja, többek között például aki GYES-en van, hiszen ő a 
gyermekét gondozza.  A térség, ahol elkezdtük a projektet, kisebb te-
lepülésekből, kisebb falvakból áll, ahol kevesebb a munkalehetőség, 
főleg ha valaki tartós távollét után igyekszik vissza a munkaerőpiacra. 
A másik gond, hogy a nőknek eleve kevesebb lehetőségük volt ebben 
a térségben az elhelyezkedésre,  és ezt is szerettük volna kompen-
zálni, illetve a munkavállalást ösztönözni. Fontos cél továbbá, hogy ke-
vésbé ismert foglalkoztatási formákat bemutassunk, hiszen ezeknek 
az embereknek, főleg a családanyáknak sok esetben előnyösebb az 
atipikus foglalkoztatás, azaz a részmunkaidő, a távmunka, a home of-
fice, a munkakörmegosztás, a rugalmas munkaidő, és így tovább. 
Ezeket a foglalkoztatási formákat is meg kellett ismertetni a célcsoport-
tal, hiszen nem feltétlenül tudtak ezekről a lehetőségekről és arról, hogy 
ők ilyen módon is elhelyezkedhetnek a munkaerőpiacon. 

A másik célcsoportunk a munkáltatók, akikkel szintén beszélgettünk az 
atipikus foglalkoztatási formákról, illetve ezek előnyeiről, hiszen azt ta-
pasztaljuk, hogy a munkáltatók egy része nem biztos, hogy pozitívan 
értékeli  ezeket.  Meg kell őket győzni az előnyökről, például, hogy  sok-
kal hűségesebb, lojálisabb munkaerőt kaphatnak, sokkal stabilabb le-
het  a munkatársi gárda, ha a munkáltató is tesz bizonyos engedmé-
nyeket.  

Tehát, igyekeztünk ezeket a foglalkoztatási formákat népszerűsíteni 
mind a munkáltatók, mind a munkavállalók körében.  

Kezdetben 6 településen voltunk jelen, Pitvaroson – ott van a Család 
és Karrier Pont székhelye -, Csanádpalotán, Mezőhegyesen, 
Nagyéren, Ambrózfalván és Csanádalbertin. Később más települé-
sekre is terjeszkedtünk: Hódmezővásárhelyre, Tótkomlósra, Batto-
nyára, Mártélyra, Mindszentre, Szegedre és Kövegyre. Túlteljesítettük 
a vállalásunkat az együttműködések számában: jóval több mint 250 
együttműködésünk van. A különböző képzéseken és fejlesztéseken 
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való részvételt tanácsadások is kísérték: kiderítettük, hogy mire van 
szüksége a hozzánk forduló személynek. Képzéseket, fejlesztéseket, 
illetve kommunikációs és szemléletformáló rendezvényeket tartottunk.  

A képzéseken, fejlesztéseken 540 fő vett részt. 6 féle képzést tartot-
tunk: Munka és magánélet összehangolása, Munkaerőpiaci reintegrá-
ció, Társadalmi partnerképzés, Munkáltatók képzése, Belső képzés és 
Háztartásgazdaságtan. 

Fejlesztéseink nagyon sokféle témát öleltek fel, és ezeket, valamint a 
kommunikációs rendezvényeinket mindig igényfelmérés előzte meg.  

Az igények alapján állítottuk össze kínálatunkat: álláskeresés, kommu-
nikáció, informatika, önismeret, időgazdálkodás, konfliktuskezelés, és 
nagyon népszerű volt az önéletrajz és a motivációs levélírás témájú 
fejlesztés is.  

163 képzésünk és fejlesztésünk volt.  

A kommunikációs tevékenységekkel elért emberek száma 5162. Ezek 
is nagyon szerteágazó témájúak voltak, például Hobbiból munka – ez  
nagyon népszerű volt; hogyan lehet egy szabadidős tevékenységből 
akár egy vállalkozást felépíteni. Szerepelt még Családi kassza, illetve 
nagyon sok siker témájú kommunikációs rendezvényünk: Sikeres nő, 
vagy egyszerűen csak a Siker. Mentális állóképesség, Stílus és meg-
jelenés – hogyan jelenjünk meg egy állásinterjún, mikor érkezzünk, ho-
gyan öltözzünk fel, és így tovább. Kooperáció – hogyan tudunk csapat-
ban dolgozni, Kommunikáció, Felnőtt- és szakképzési lehetőségek, 
Kisgyermekes anyák foglalkoztatása, Stresszkezelés, Metakommuni-
káció, Gazdálkodj okosan.  

Tehát, nagyon gazdag volt a kommunikációs tevékenységek tárháza.  

Újdonságot jelentett az ösztöndíj rendszer kidolgozása, összesen 79 
fő ösztöndíjasunk volt.  Akik aktívak voltak a fejlesztéseken illetve kom-
munikációs előadásokon, tevékenységeken, jelentkezhettek további 
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fejlesztésre és valamilyen segítő tevékenység végzésére. A célcso-
porttagoknak lehetőségük nyílt önkéntesként is tevékenykedni, és ez 
is hasznosnak bizonyult, mert a résztvevők  nagyon sok mindent meg-
tanulhattak a pályázatírástól kezdve a kommunikációig, a kooperáci-
óig, sok mindenbe belekóstolhattak, illetve belekerültek egy segítő kö-
zösségbe.  

A Facebook csoportjainkban is megtalálható ez a közösség.  Egymást  
segítik, például az álláskeresés terén.  

 A program része volt a segítő szolgáltatások nyújtása: a segítő szol-
gáltatást nyújtók és azt igénybe vevők száma is 492. Ezek főleg gyer-
mekfelügyeletet jelentettek.  

Segítségbank szolgáltatásunkban pontrendszer alapján lehetett fel-
ajánlásokat tenni és segítséget elfogadni: szolgáltatásokat, tárgyakat 
adni és kapni. 

Húsz munkáltatóval sikerült kapcsolatot, illetve együttműködést kiala-
kítani, akik a mai napig szívesen vannak a köreinkben.  

 Az online tevékenységet igyekeztünk jól kihasználni: azok  is részt tud-
tak venni a képzéseinken és fejlesztéseinken, akik egyébként a távol-
ságok miatt nem tudtak volna eljönni. 

Reméljük, hogy ha ez a program tovább folytatódik, és később  jelenléti 
képzések és fejlesztések is lehetnek, és személyesen is megismerhet-
jük a résztvevőket." 

Baksa József mindenekelőtt köszönetét fejezte ki a Nonprofit Hagyo-
mány Alapítvány elnökének, Ács-Sánta Katának, a megvalósítás ér-
dekében tett áldozatos munkavégzésért, amelyet önkéntesként folyta-
tott.  Emellett kifejezte köszönetét minden közreműködőnek, munka-
társaknak és önkéntes segítőknek, akik tevékenységükkel hozzájárul-
tak a program sikeréhez. Külön kiemelte, hogy az eltelt három év alatt 
munkaközösségből valódi közösséggé, ha úgy tetszik, tényleges 
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nagycsaláddá is fejlődtek, amely mindenki örömére egyre csak bővülni 
látszik. 

 

A résztvevők is megragadták az alkalmat megköszönni a program által 
kapott lehetőségeket, segítséget. 

Következő programpontként Baksa József megnyitotta a pódiumbe-
szélgetést, amelyben a jelen lévő három trénert, Puskás Hajnalkát, 
Utasi Melindát és Viniczai Andreát kérte meg, hogy meséljék el, mit 
jelentett számukra az együtt töltött elmúlt  időszak. 

Puskás Hajnalka eképpen foglalta össze tapasztalatait és benyomá-
sait:  

“Jól éreztem magam és örülök, hogy sikerült bekapcsolódni a pro-
jektbe, ezúttal is köszönöm a meghívást. Emlékszem, amikor először 
találkoztam a megvalósítókkal egy rendezvényen.  

Amikor először nekivágtunk a pitvarosi útnak Utasi Melindával egy téli 
napon,  nem tudtuk még, hogy hova érkezünk, de megérkeztünk… 
Hogy őszinte legyek, nagyon vágyom vissza.  A tréningek nagyon jók 
voltak számomra is.  Szeretek képzéseket tartani. Az egyik dolog, amit 
nagyon szeretek benne, hogy látom a változást az embereken, hogy 
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el tudunk érni pozitív változásokat. Láttam arcokat, amik megtisztultak, 
le tudták tenni a terheiket, például egy Munka - magánélet tréningen. 
Ott önismereti elemek is voltak, saját magukkal tudtak foglalkozni a 
résztvevők. Én ezt úgy is hívom, hogy „Törődj magaddal tréning”, hi-
szen lehetőség van elgondolkodni saját magunkon, szerepeinken.  

 
A Háztartásgazdaságtan is felettébb hasznos, a mindennapokban 
hasznosítható ismeretekkel gazdagodtak a résztvevők.  Munkaerőpi-
aci reintegráció képzést tartottam ezen kívül.  

Az online világ nem akasztotta meg a folyamatot, sőt, még lehet, hogy 
hasznára is vált a projektnek.  

Ami még nagyon megmelengeti a lelkem, hogy nemcsak azon az 
egyetlen napon belül látom a változást az emberekben, hanem beje-
löltek sokan Facebook-on  is. Tehát egyfajta utókövetést végzek, figye-
lem akiket látok, hogy mennyivel jobban érzik magukat.   Nagyon örü-
lök, hogy a projekt ilyen segítséget tudott adni sok embernek.” 

Viniczai Andrea is összegezte a projekttel kapcsolatos gondolatait, fő-
ként az online képzésekre fókuszálva: 

“Nekem ez hatalmas élmény és tanulás is volt. Azáltal, hogy nagyon 
vegyes volt egy-egy csoport összetétele iskolázottság, háttér szem-
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pontjából.  A húszórás alkalmak mindig egy flow- szerű állapotban vég-
ződtek, amikor megteremtődik az összhang és eltűnnek bizonyos ha-
tárok.  

Tavaly márciusban, amikor a vírushelyzet kialakult, mindenki várt, hogy 
hogyan tovább, és a pitvarosi csapat adaptálta az egészet az online 
térbe. Nem gondoltam volna, hogy ott is ugyanígy fog működni, és vé-
gül sikerült. 

Sőt lehet, hogy még pluszt is adott az online forma, hiszen  rögtön ké-
szen kapták a kapcsolódási lehetőséget a résztvevők: van mindenki-
nek  Facebook profilja,  van egy külön csoport, ahol mindenki beírhatja, 
mire van szüksége, mit tud kínálni, és fel tudjuk tölteni  a képzési anya-
gokat is. Ahogyan Puskás Hajni is mondta, bejelölnek a résztvevők, és 
az is nagyon jó utánkövetés, hogy látjuk, kinek hogyan alakul az élete.  

Azt gondolom, ez nagyon jó dolog, és hálás vagyok, hogy részese le-
hettem és tanulhattam, s remélem, ahogy Baksa Józsi előrevetítette, 
hogy ez csak egy szelete volt a közös munkának, mert még lesz foly-
tatás, ebben nagyon-nagyon bízom.  

Én mindenkit, a tréningem résztvevőit is arra bátorítottam, hogy úgy 
fogják fel, ez csak valami jónak a kezdete. Tehát, hogy innentől kezdve 
az ő egymáshoz való kapcsolódásuk, a Család és KarrierPonthoz való 
kapcsolódásuk már rajtuk múlik, és az, hogy most már van egy élő 
kapcsolat akár a Facebook-on, akár bármilyen Messenger csoporton 
keresztül, már nagyon jó dolog. Köszönöm az én résztvevőimnek is, 
mert nekem nagyon jó volt velük dolgozni.” 

Végül Utasi Melinda is megosztotta a projekttel kapcsolatos gondola-
tait a résztvevőkkel: 

“Örülök, hogy itt lehetek! Egyrészt azért, mert valamit lezártunk, s lehet, 
hogy majd valamit kezdünk is újra. Támogatom én is, hogy személye-
sen találkozzunk, mert ez a 3 év elég hosszú volt. Eleve is elég hosszú 
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lenne, de ami történt itt a félidőben, az érdekessé tette ezt a pályázatot 
és a célját.  

Egyszer csak előtérbe került minden, amiről mi tréningeztünk, képez-
tünk, workshop-oztunk, beszélgettünk, és én nagyon örülök annak, 
hogy nemcsak mi, trénerek,  workshop-ot tartók, hanem a résztvevők 
is megtapasztalhatták, amit  mi,  hogy egyszer csak online történik min-
den.  

Emlékszem arra az estére, amikor kaptam egy Messenger üzenetet, 
hogy „Tudnál-e online képzést tartani?”. Gondolkoztam, hogy erre mit 
válaszoljak, és végül azt írtam, hogy igen, tudok, ugyan még soha nem 
próbáltam, de rajta! Bele is vetettem magam nagy hévvel, ami így egy 
év után visszatekintve már kissé viccesnek tűnik, de gyanítom, hogy a 
résztvevők is ugyanígy voltak ezzel.  

A személyes tréning az ’rendben’ van, ott valóban jelen van mindenki, 
na de egy online? Aztán belevágtunk. Mindenki nagyon várta, hogyan 
is lesz ez, hogyan osztjuk meg a tartalmakat, hogyan tudunk bármit is 
bemutatni. Mégis a kezdeti nehézségek és görcsösségek után nagyon 
jó volt megtapasztalni, hogy lehet így is.  

Így is lehet együtt dolgozni, így is lehet együttműködni, így is lehet na-
gyon jó dolgokról beszélgetni, és egy idő után, ahogy levetettük ezeket 
a külső nehezítő tényezőket, már majdnem olyan volt, mintha szemé-
lyesen együtt lettünk volna. Sőt, sokkal szélesebb körben tudtunk el-
érni résztvevőket, és így még színesebb lett ez az egész.  

Most nem olyan résztvevők voltak, akik egyébként is ismerik egymást, 
mert egy faluból valók, vagy egy munkahelyről jöttek, hanem Békés-
csabától Hódmezővásárhelyig, Mezőkeresztesig különböző területek-
ről olyan dolgokat hoztak magukkal, ami sokkal színesebbé és érde-
kesebbé tette a képzéseket számomra is, de a résztvevők számára is.  

Nagyon köszönöm, hogy részese lehettem ennek, egyrészt nagyon jól 
éreztem magam, másrészt én is tanultam. Nem gondoltam még az 
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elején, hogy én is ilyen típusú tanulási folyamaton fogok végigmenni, 
szerintem a résztvevők sem gondolták, később beszélgettünk is erről.  

Még jobb, hogy mindenki tudott ehhez rugalmasan alkalmazkodni.  
Csatlakoznék Viniczai Andihoz, hogy viszont a személyesség nagyon 
hiányzik, és bízom abban, hogy ezt be tudjuk pótolni a későbbiekben.  

Az, amit Baksa Józsiék csináltak és megvalósítottak, azt hiszem, hogy 
tényleg az iskolapéldája annak, hogy egy olyan hálózatot, olyan csa-
patokat hoztak létre területi szinteken, ami jól működik. Remélem, hogy 
tovább tudják folytatni a programot, és csak gratulálni tudok hozzá ne-
kik.” 

A pódiumbeszélgetés után Kisné Répás 
Nóra, a Nonprofit Hagyomány Alapítvány HR 
tanácsadója tartott egy rövid előadást az atipi-
kus foglalkoztatás előnyeiről, amelyet teljes 
tartalmában közlünk: 

 

“A projekt egyik fő célja volt, hogy a kisgyer-
meket nevelőket visszavezessük a munka-
erőpiacra. Az atipikus foglalkoztatás lehetősé-

get biztosít nekik, hiszen élethelyzetükből adódóan nem biztos, hogy 
hagyományos foglalkoztatási formában el tudnak helyezkedni. Amikor 
atipikus foglalkoztatásról beszélünk, gyakran távmunkára gondolunk 
csak, de sokkal többféle atipikus foglalkoztatási forma létezik: például 
a részmunkaidő, az egyszerűsített foglalkoztatás, vagy a munkaerő-
kölcsönzés.  

Az atipikus foglalkoztatásnak vannak előnyei és hátrányai is. Először 
az előnyöket említeném, a teljesség igénye nélkül.  Az atipikus foglal-
koztatási formák felé való nyitás megkönnyíti az elhelyezkedést, mun-
katapasztalatot szerezhetnek általa. A home office például segíthet 
összehangolni a munkát és a magánéletet, rugalmasabb időbeosztást 
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tehet lehetővé, ugyanúgy, ahogy a rugalmas munkaidő, a munkakör-
megosztás is, így kevesebb stressz éri a munkavállalót, jobb lehet ez-
által az egészsége, úgy érezheti, hogy visszanyeri a kontrollt saját élete 
felett, illetve betegség esetén kevesebb lehet a kieső jövedelem. Ez 
most ebben a koronavírusos időszakban különösen fontos lehet, hi-
szen például ha valaki belázasodik, akkor nyilvánvalóan nem tud be-
menni a munkahelyére, de ha van lehetősége home office-ra, akkor el 
tudja látni a feladatait.  

A munkáltatók számára nagyobb rugalmasságot jelent, hogy ha beve-
zetik az atipikus foglalkoztatási formákat, elégedettebbé válnak a mun-
kavállalók, alacsonyabb lesz a fluktuáció, és magasabb hatékonyság-
gal dolgozik a személyzet.  

Vannak olyan tanulmányok, amelyek kimutatták, hogy a munkaidő 
akár 45%-a is kárba veszhet tipikus foglalkoztatás esetén. Az atipikus 
formákban csökkennek a munkavégzéssel kapcsolatos költségek, így 
például távmunka esetén nem kell a bejárás költségeit fizetnie a mun-
káltatónak, csökkenhet a betegállomány, a kiégés veszélye. Nagyobb 
merítési lehetőségük lesz a munkáltatóknak, könnyebben betölthetővé 
válnak a munkakörök. Ez alatt azt értem, hogy ha például egy hódme-
zővásárhelyi cég munkaerőt keres és csak tipikus foglalkoztatásban 
gondolkodik, akkor kb. 20 km-es körzetben tud toborozni, míg ha nyit 
az atipikus foglalkoztatási formák irányába, akkor akár országosan is 
kereshet munkavállalókat.  

Az atipikus foglalkoztatási formák a járványkezelés egyik eszközei is 
lehetnek, ezt láthattuk az elmúlt egy évben is, hogy sok olyan munkál-
tató nyitott efelé - főleg távmunkával - , akik eddig erre nem voltak nyi-
tottak. Amennyiben atipikus foglalkoztatási formákat alkalmaz a mun-
káltató, akkor azzal erősítheti a munkáltatói brand-et is, ami nagyon 
fontos, hiszen vonzóbbá válik a munkavállalók számára a cég.  
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Fontos megemlíteni viszont, hogy az atipikus foglalkoztatásnak van-
nak hátrányai is. A munkáltatók számára adminisztrációs hibalehető-
ségeket rejtenek, előfordulhat, hogy a munkavállaló alkalmatlan az ati-
pikus munkavégzésre, pontosabban arra az adott atipikus munkavég-
zésre. Ez főként távmunkánál fordulhat elő.  Bizalmi kérdéseket is fel-
vet, hogy biztosan elvégzi-e a munkavállaló az adott munkát, kitölti-e a 
munkaidejét. Esetleg fajlagos költségnövekedés fordulhat elő, például 
egy részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállalónak ugyanannyiba 
kerül a bérszámfejtése, mint a teljes munkaidős foglalkoztatottnak. 
Munkavállalók számára is jelentkezhetnek hátrányok; például megél-
hetési probléma, hiszen részmunkaidős foglalkoztatással nem tud 
annyi pénzt keresni, mint egy teljes munkaidőssel.  

Továbbá izoláció, társadalmi kapcsolatok leépülése, munkaalkoholiz-
mus is előfordulhat, ezt is láthattuk az elmúlt egy évben, sőt saját ma-
gunkon is érezhetjük, hogy mennyire leépülnek a társadalmi kapcsola-
tok, mivel nem úgy tartjuk a kapcsolatot a kollégákkal, nem annyit va-
gyunk közösségben, illetve nehéz elválasztani a munkát és a magán-
életet, főként home office esetén, hiszen ugyanazon a helyen dolgo-
zunk és  éljük a magánéletünket.  

Előfordulhatnak ezekkel a foglalkoztatási formákkal kapcsolatban jogi, 
munkaügyi bizonytalanságok, főként munkaerőkölcsönzés esetén, 
mert nem tudják a munkavállalók, hogy mihez van joguk, mihez nincs.  
Társadalmi elfogadás terén is látok problémákat. Általában az a legin-
kább elfogadott, hogy a munkavállaló 8 órában a munkahelyén dolgo-
zik, határozatlan idejű munkaszerződéssel. Ha az illető ettől eltér, az 
még nem annyira elfogadott, de talán ebben is lesz előrelépés. Nagyon 
fontos, hogy ha munkaerőpiacra való visszatéréskor azon gondolko-
dunk, hogy atipikus foglalkoztatási formában szeretnénk elhelyez-
kedni, képezni kell magunkat, fejleszteni a készségeinket, hiszen pél-
dául ahhoz, hogy távmunkában, home office-ban dolgozhassunk, álta-
lában az infokommunikációs eszközöket kell használni, önállóan kell 
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munkát végeznünk. Erre nem mindenki képes.  Szükség van önmoti-
vációs képességre, illetve kiváló időmenedzsmenttel is rendelkeznünk 
kell. Tehát, nagyon fontos, hogy képezzük, fejlesszük magunkat és ak-
kor lesz lehetőségünk atipikus foglalkoztatási formában munkát vál-
lalni.” 

A program következő pontjában Baksa József a családbarát tanúsító 
védjegy megszerzésének folyamatát mutatta be, amelyen a Nonprofit 
Hagyomány Alapítvány az együttműködő partnereivel, 20 civil szerve-
zettel, 4 vállalkozással és 1 önkormányzattal sikeresen pályázott, és 
lett hivatalosan is auditált bronz fokozatú családbarát munka és/vagy 
szolgáltatóhely. József így nyilatkozott: 

“ A családbarát értékrendről elmondhatjuk, hogy ez egy újfajta differen-
ciálás, pozitív megkülönböztetés, amit elkezdtek központilag, és most 
a kormányzat a Családbarát ország projekt vezetőit bízta meg a fel-
adattal, hogy ezt az értékrendet tudatosítsa mind a három szféra irá-
nyában. A civil szervezeti, önkormányzati és vállalkozói szféra felé, s 
ennek a lényege, hogy ezek a szervezetek, önkormányzatok, vállalko-
zások respektálják és támogassák a családban élő embereket. Ezt le-
het ösztönözni.  Fontos lenne, hogy jó gyakorlatokat találjunk a család-
barát működésünk során, és ösztönözzük a munkaadókat is, hogy a 
foglalkoztatási politikájuk kialakításánál tartsák ezt szem előtt, és ve-
zessék be a munka és a családi élet összeegyeztetését.”  

József megemlítette még, hogy a CSAKPont-Háló a kezdeményezője 
annak a szolgáltatásnak, amely a családbarát védjegy megszerzését 
segítené a három szféra résztvevői számára, akár a pályázatuk meg-
írásával, akár a helyszíni auditra felkészítéssel. A családbarát minősí-
téssel kapcsolatban a csaladbaratorszag.hu oldalon lehet bővebben 
informálódni. 

A program zárásaként egy kötetlenebb beszélgetés keretében volt le-
hetőség arra, hogy a résztvevők megosszák egymással tapasztalatai-
kat. 
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Ezután Baksa József bemutatta a projektben elérhető képzési és fej-
lesztési kínálatot egy összegző Excel táblázat segítségével, amelyet 
folyamatosan igazítottak az aktuálisan bevont célcsoport igényeihez.  

“104 fejlesztésünk volt, de 41 féle. Voltak ismétlődő, sikeresebb fejlesz-
tések, amelyekre nagyobb volt az igény. 

Mivel sokaknak gondot okoz az online belépés, néhány hónap múlva 
bevezettük azt, hogy a képzések előtt tartunk egy ’Felkészítés online 
képzésre’ című fejlesztést.  

A sokszínű kommunikációs és szemléletformáló tevékenységeket is 
bemutatta, így ha az idő rövidsége miatt csak név szerint is, de meg-
említett néhány előadást.  

“2018-tól tájékoztató fórumokat és előadásokat tartottunk különböző 
településeken: Mezőhegyesen, Ambrózfalván, Nagyéren, Pitvaroson. 
„Sikeres nők vidéken” előadássorozatunk volt Pitvaroson a CSAK-
Pontban.  

Vállalkozók mutatkoztak be, beszéltek a sikereikről.  

Zajlott a Segítségklub, majd 2019 novemberében egy Online állás-
börze következett, ezt követően klubfoglalkozások Pitvaroson, Csa-
nádpalotán.   

2020-ban már eldöntöttük, hogy terjeszkedünk, még hat településre ki-
terjesztjük tevékenységünket. 2020 februárjában jelentünk meg elő-
ször Hódmezővásárhelyen egy tájékoztatóval, azután következtek  az 
online programok: Stresszkezelés, Autogén tréning, Kommunikációs 
klub,  Út az anyagi függetlenséghez, Családi kassza klub, Videó-ön-
életrajz készítés, Álláskeresési klub, Sikeres nő, Stílus és megjelenés, 
Mediáció, Konfliktuskezelés, Kommunikációs klub, Munkahelyi haté-
konyság stresszmentesen előadás, Mentális állóképesség klub, Pénz-
ügyi tudatosság klub, Családi kassza klub. Berki Imre, a munkaügyi 
központ munkatársa tartott nekünk előadást. Volt Krízis előadás, MÁK, 
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azaz Mentális állóképesség klub, Hobbim a munkám, Ügyfélkapu 
használata. 

A lista szinte végtelen, és mindig az újonnan bevont célcsoporttagok 
igényfelmérése során megfogalmazott irányba mozdultunk el a fejlesz-
tések, klubfoglalkozások, előadások tematikájának kidolgozásával.” 

A kötetlenebb beszélgetés után arra is volt lehetőség, hogy a külön-
böző, előre nem látható okokból elhalasztott programrészeket pótoljuk, 
így a projekt során elkészített CSAKtív kiadvány ismertetése, és zárás-
ként Pitvaros polgármesterének beszéde következett. 

A CSAKtív kiadványt Brinzan-Antal Cristina vezető szerkesztő ismer-
tette: 

“A CSAKtív kiadványt már a tavalyi év novemberében elindítottuk. 
Összesen hat kiadványszámunk jelent meg heti rendszerességgel.  

Az első kiadványainkban körülbelül 25-30 oldalnyi anyag gyűlt össze. 
Bátran mondhatom azt, hogy hozzávetőlegesen 600-800 közötti oldal-
szám jelent meg a 2020 és ’21-es CSAKtív kiadványokban. A tavalyi 
évben hat, az idei évben 10 kiadványt sikerült kiadnunk. Akik a cikkeket 
írták, a CSAKtív munkatársai voltak. Szerepeltek interjúk, a Csak a 
család rovat, ami a családdal kapcsolatos kérdéseket próbálta körül-
járni, az Aktív együttműködés rovat, Család és karrierháló rovat.  Csak 
gondolatok rovat. Minden heti kiadványunkban szerepelt program-
ajánló, amely a következő heti nyilvános események programjait tar-
talmazta. Ezzel is próbáltunk minél több embert bevonni a következő 
heti programjainkba.  Mivel a CSAK-Pontnak az egyik fő előadássoro-
zata a segítségnyújtással, a munkavállalással és a munkahelyi reinteg-
rációval kapcsolatos, volt egy olyan rovatunk is, hogy Csak a jó munka. 
Ide eleinte férfiak írtak cikkeket, aztán az anyukák is felbátorodtak. Pél-
dául leírták azt, milyen otthonról dolgozni koronavírus idején. 

Volt elégedett ügyfelek rovatunk is, hogy legyen visszacsatolás azok 
részéről, akik már munkahelyet találtak. 
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Ezen kívül történtek felhívásaink, belső körben megszervezett videó 
szerkesztés, versírás, cikkírás stb. Toboroztunk munkatársakat, külső-
söket, önkénteseket is, hogy vegyenek részt, legyenek részesei a 
CSAK-Pont tevékenységeinek. Fontosnak tartottuk még azt, hogy az 
eddigi tevékenységeinkről is írjunk a kiadványban. Minél több kiad-
ványt adtunk ki, annál több ötlet született, hogy még milyen rovatokat 
lehet betenni. Így alakult meg a Csak ezt olvassátok könyvajánló rova-
tunk, a CSAK Norris Berry rovatunk, amely tréfásabb, humorosabb.  

A rovatoknál mindenkinek megvolt a feladatköre. A rovatfelelősök gyűj-
tötték be az adott anyagokat. Azok beérkeztek a felelős szerkesztő-
ségbe. A lapszerkesztők átolvasták az anyagokat, hogy tartalmilag 
mennyire illenek bele a kiadványba.  Sajtóműfajok és tematika szerinti 
ellenőrzés is történt. Az anyagok begyűjtését követően átkerült a kiad-
vány a korrektúrára. Itt megnézték a korrektorok, hogy milyen mondat-
szerkezeti, helyesírási, és műfaji hibákat ejtettek az írók. Ekkor kezdőd-
tek az elektronikus újság című fejlesztések. Új kompetenciákat kellett 
elsajátítani, amelyek fontosak lehetnek egy adott anyag megírásához. 
Ezt követően tördelésre, és további korrekciókra, szerkesztésre átad-
tuk az anyagokat. A tördelést végzőkkel szinte folyamatos kapcsolat-
ban álltunk annak érdekében, hogy határidőre, az elképzeléseknek 
megfelelő kiadványok születhessenek.  

A negyedik, ötödik kiadványnál már nagyon jó ötletek születtek, így si-
került a CSAKtív kiadványnak kitalálni egy nagyon szép arculatot és 
egyre jobb minőségű tartalmat.  

Jelenleg már a tízedik számú kiadványnál tartunk. Tervezzük, hogy a 
jövőben havi rendszerességgel, nagyobb oldalszámban, frissített vál-
tozattal, elektronikusan havi lapot készítünk.” 
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Ezután Radó Tibor, Pitvaros polgár-
mestere megköszönte, hogy a projekt 
szívének Pitvarost választották, és jö-
vőbeli terveiről is beszélt: 
“Köszönöm szépen! És köszönöm, 
hogy településünkön került megvalósí-
tásra a CSAK-Pont, és hogy több tele-
pülést, sőt egy településcsokrot lát  el a 
csapat különböző szolgáltatásokkal. 
Ez bennünket erősít, és ez mindig 

hasznos egy kistelepülésnek. Szeretném megragadni az alkalmat, 
hogy jelezzem, augusztus első teljes hétvégéjén lesz egy  rendezvé-
nyünk, ha a Covid megengedi, addigra tervezzük a falunapunkat, il-
letve a katolikus egyház búcsúját. Több projektünk is valószínűleg eb-
ben az időpontban kerül átadásra, beleértve az iskolának elég nagy 
volumenű felújítási pályázatát.  Szeretném  ösztönözni a CSAKPontot, 
hogy gondolkozzanak ebben a dátumban, ha valamit szeretnének Pit-
varoson szervezni, akkor ez nagyon jó lehetőség lenne. Lesz egész-
ségnapi része is ennek a rendezvénysorozatnak. Az EFI részéről jön-
nek szakemberek egy pályázat keretén belül egészségnapot tartani.” 

Baksa József a programzáró rendezvényt szintén jövőre mutató ter-
vekkel zárta, amikor kifejtette, hogy reményei szerint folytatódhat a 
CSAK-Pont tevékenysége, és a Pitvarossal ápolt, immár hosszú évek 
óta tartó gyümölcsöző kapcsolat is. 
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