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BEHARANGOZÓ
Kedves Olvasóink!
Üdvözli Önöket
a CSAKtív hetilap szerkesztősége.

Újságunk a Nonprofit Hagyomány
Alapítvány Család és KarrierPONTjának sokoldalú tevékenységéről,
programjairól számol be hetente,
szerdai megjelenéssel.
Mi is ez a Család és KarrierPONT?
Nos, három évvel ezelőtt az EFOP1.2.9 – 17 – 2017 Nők a Családban
és a munkahelyen című pályázatán
nyert szervezetünk, és elindult programunk, amellyel álláskereső, kisgyermekes, hozzátartozóját otthon
ápoló nőknek – és most már férfiaknak is - segítünk visszatérni a munkaerőpiacra.
A hozzánk jelentkezők ingyenes
képzésen és különböző fejlesztéseken vehetnek részt, amelyek mind
azt a célt szolgálják, hogy a résztvevők megtalálják az egyensúlyt
munka és magánélet között, megtalálják a számukra leginkább megfelelő foglalkoztatási formát, akár
részmunkaidőst vagy otthon végezhetőt is, jobban megismerjék önmagukat, képességeiket, növekedjen
önbizalmuk, megtanuljanak olyan
önéletrajzot írni amire felfigyelnek a
munkáltatók, illetve sikeresek legyenek az állásinterjún.
Ennek érdekében folyamatosan bővítjük szolgáltatásaink kínálatát:

elindult Segítségbankunk, ahol különböző módon, a gyermekfelügyelettől kezdve a háztartási eszközök
felajánlásáig segítik egymást a tagok, résztvevőink önkéntesként
többféle területen kipróbálhatják
magukat, és ez a tapasztalat hasznos lesz majd számukra a munkaerőpiacon. Délutáni előadásaink
bárki számára elérhetőek online, és
klubjainkhoz is lehet csatlakozni.
Felkutatjuk a jó munkáltatókat és a
jó munkavállalókat, hogy mindkét fél
megelégedésére egymásra találjanak.
Van Facebook oldalunk, csoportjaink, és most már újságunk is, ahol
szárnypróbálgató amatőr újságírók
számolnak majd be eseményeinkről, programjainkról, terveinkről. A
kiadvány különböző témák megjelenítésével igyekszik elnyerni minden
kedves olvasó érdeklődését.

Fogadják hát jó szívvel hetilapunkat, és ha kedvet kapnak, hallgassák meg előadásainkat, tudjanak
meg többet rólunk!

Sz. Marianna

B. József

Tehát adok-kapok elven működik,
teljes anonimitásban, kivéve néhány esetet, amikor a személyes találkozás elkerülhetetlen, például
hajvágás, stb. Ez a kezdeményezés
sok embernek segítséget tud nyújtani, hiszen már most nagyon sok
hasznos felajánlás érkezett.
Szolgáltatásunkat
próbaidőszak
után, karácsony előtt szeretnénk
mindenki számára elérhetővé tenni.
M. Ágnes

Jót tenni jól!
Segítségbank megbeszélés
Segítségbank klub
Baksa József projektvezető ötlete
volt a hetente sorra kerülő Segítségbank klub. Mi is a Segítségbank? A
Segítségbank lényege az, hogy egy
helyi közösség tagjai „segítségeket”
cserélnek egymás között, azaz
munkát végeznek, szolgáltatnak,
adnak és kapnak, és mindezt egy
értékmérő segítségével számolják
el. A rendszer azon az elgondoláson alapszik, hogy mindenki rendelkezik olyan tudással, képességekkel, amelyek segítséget jelenthetnek mások számára.
Tehát egy olyan kezdeményezés,
ahol bárki fel tud ajánlani egy szolgáltatást, tárgyat vagy terményt, és
értékmérő szívecskéket kap a felajánlott dolog értékének arányában.
A kapott szívecskéket pedig bár-milyen, mások által felajánlott dologra
beválthatja.

Molnár Szabolcs KATÁ-s
vállalkozó előadása
Molnár Szabolcs nevével először a
https://katasleszek.hu/ weboldalon
találkoztam, mivel mindig is szerettem volna többet megtudni a KATÁs vállalkozás mikéntjéről, illetve a
csapattársaim közül is sokan szeretnének vállalkozást indítani, így
kézenfekvő ötletnek tűnt a felkérése.
Molnár Szabolcs, a katasleszek.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 előadáson? Megtudtuk, hogy Szabolcsék a
katasleszek.hu honlapon 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 megismertük, 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 betűjében rejtőzik, ami a
tételes adózást takarja. A 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 adózás szabályairól, a második részében egy KATA adózó
egyéni vállalkozás létrehozásáról
beszélt.
B. M. Rita

Hogyan élj meg a
hobbidból?
Jákri Beáta grafikus, festőművész
2016-ban alkotta meg férjével közösen az ANAART brandet. Meg
akarta valósítani álmát, azzal foglalkozzon, amivel mindig is szeretett
volna.
A készletek beszerzése nulla induló
tőkével történt, támogatások nélkül,
mezőgazdasági munkából finanszírozták az indulást, az ott keresett

pénzt forgatták vissza a vállalkozásba.
Kezdetben olcsóbb ceruzákat, papírokat vásároltak, később egyre több
minőségi dolgot tudtak venni.
Férjével közösen építették ki vállalkozásukat, fizetett hirdetései nincsenek és nem is voltak, csakis a
közösségi médiát használták ehhez
Facebook, Instagram, TikTok oldalakon osztanak meg hirdetéseket.
Az előadó vicces, fiataloknak szóló
digitális illusztrációkat készít tableten. A rajzolás és grafikus munkák
mellett festéssel is foglalkozik. Festményei nemcsak hazai, hanem külföldi megrendelőhöz 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 ismeretek elsajátítása, és
a motiváció.
Elmondása szerint az életünkben a
munka és a magánélet egyensúlyát
meg kell találni, és ez vállalkozóként
könnyebben megvalósítható.
Hozzátette, hogy a közösségépítés
és piacelemzés segít a termékek eladásában és a közösségi média is
segít a vállalkozás felépítésében. A
változásokra figyelni kell és gyorsan
reagálni rájuk.
O. Sz. Ágnes

egymásnak, illetve vezetőinknek. A
hétfői megbeszélésen felosztjuk a
feladatokat. Mindenki olyan feladatban vállalhat segítséget, amit szívesen csinál.
Közösen ötleteltünk, tapasztalatainkat megosztjuk egymással, iránymutatást kapunk a vezetőktől, segítséget és támogatást a nehézségekben.
Kooperatív módon dolgozunk munkacsoportokban különböző feladatok teljesítésénél.
A pénteki hétzáró megbeszélés során értékeljük a fenti munkaelosztást és az elvégzett feladatokat.
Mindenki külön – külön beszámol a
heti teendőiről.
O. Sz. Ágnes

Reggeli kávé
beszélgetés

Álláskeresési klub

Minden héten hétfőn és pénteken
reggel 9 órától a CSAKtív tagokkal
online beszéljük meg heti feladatainkat, kérdéseinket itt tehetjük fel

Keddenként 18 órától Álláskeresési
klub-beszélgetést szervezünk. Korábban heti szinten ezeket a beszélgetéseket álláskeresési előadások
előzték meg.
Az előadások általában 30-45 percesek, a klub-beszélgetések kötetlenek. Az előadások, klubok online
valósulnak meg, Zoom alkalmazáson keresztül. Ezeken az alkalmakon igyekszünk hétről hétre új aspektusában bemutatni az álláskeresést, kvízeket készítünk, videókkal,
képekkel szemléltetünk, hogy minél
érdekesebbé váljon, minél többen
osszák meg véleményüket, tapasztalataikat.

Egy korábbi alkalommal vendégelőadó volt Fazekas Éva álláskeresési
tanácsadó, akitől nagyon sok olyan
praktikát megtudhattunk az állásinterjúkkal kapcsolatban, amelyek a
könyvekben nincsenek leírva.
Ezért is fontos, hogy ilyen előadásokon részt vegyünk, hiszen a tapasztalt, gyakorlott szakemberek több
segítséget nyújthatnak, a gyakorlat
néha nagyban eltér az elmélettől.
O. Sz. Ágnes

Egy sikeres
vállalkozó életútja

nyelvet, szakmát választott, majd a
finn középfokú nyelvvizsga letételét
követően elindította a saját vállalkozását. A munkába fektetett idő és
energia megtérült és álmai valóra
váltak.
Főállásban ápolónő, emellett vállalkozását is sikeresen működteti.
Az előadást követően a résztvevők
feltehették kérdéseiket az előadónak, melyeket szívesen megválaszolt.
R. J. Andrea

Létezik az álommunka?

A Családi Kassza Klub november
23-i előadás keretében Antal Tercsivel beszélgettünk. A kisgyermekes
édesanya életének egy meghatározó eseményét, a Hódmezővásárhelyről Finnországba költözését
osztotta meg az előadás résztvevőivel. Finnországban megtanulta a

Az Álláskeresési Klub beszélgetés
minden héten keddenként kerül
megrendezésre. A november 24-i
eseményen Létezik-e az álommunka? témában beszélgettünk a
résztvevőkkel.
A beszélgetés elején megosztottuk
egymással azt, hogy gyerekként hogyan láttuk a jövőnket, milyen

munkahelyről álmodtunk, majd a későbbiekben mit tanultunk, milyen
végzettségeket szereztünk, illetve
korábban milyen munkahelyünk
volt.
Kevesen voltak a résztvevők közül,
akik felnőttként is azzal foglalkoznak, amit gyerekkorukban megálmodtak. Megbeszéltük melyek azok
a legfontosabb tényezők, amelyek
jó hangulatot árasztanak a munkahelyen.

Erre példa a kellemes munkahelyi
légkör, a segítő, empatikus munkatársak és vezetők, a biztos és hoszszú távú munkahely, a jó fizetés, a
fejlődési és előrelepési lehetőségek, illetve a rugalmas időbeosztás.
Beszéltünk a munkahelyeni generációs különbségekről is, pontosabban arról, hogy különböző generációknak mi lehet a fontos egy munkakör betöltésénél (változatosság, befogadó légkör, rugalmas munkakörülmények, valamint a munka és
magánélet egyensúlyának fenntartása). A klub beszélgetés végén
minden héten megosztjuk egymással azt, hogy hol tartunk az álláskeresésben.

A tapasztalatainkat megosztjuk
egymással, ezáltal segítve egymást.
O. Sz. Ágnes

Család és Karrier
Klub
Első alkalommal került megszervezésre november 25-én a Család és
Karrier Klub. A téma a visszatekintés-értékelés, ahol a korábbi események felidézése mellett minden
résztvevő elmondta, hogyan került
kapcsolatba a CSAKPonttal. A jelenlévők beszéltek az eddigi képzésekről, fejlesztésekről.
A család és karrier klub lehetőséget
nyújt közelebb kerülnii a munka és
magánélet egyensúlyának megteremtéséhez, a sikeres vállalkozás
indításának megvalósításához.
A Család és Karrier 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 munkahelyet.
M. Ágnes

speciális tudás. A hobbi legyen
egyedi, ne általános, ezáltal keltjük
fel az érdeklődést! A motivációs levél elemei legyenek a szakmai hozzáértés, elhivatottság, szenvedély.
O. Sz. Ágnes

Segítségbank klub
Önéletrajzírás anyáknak
Fazekas Éva álláskeresési tanácsadó november 25-i előadásán az
önéletrajzírás stratégiai alapjait ismertette a résztvevőkkel. Az önéletrajz megírásának célja nem más,
mint állásinterjúra eljuttatni az álláskeresőt. Megfelelő állásra megfelelő önéletrajzot kell készíteni.
Az előadó elmondta: Az önéletrajz
önmagunkról szól, azt kell beleírni,
ami fontos nekünk, és ami a cégnek
fontos lehet. Viszont azokat a feladatokat, amelyeket nem szeretünk
végezni, azt javaslom ne írják bele.
Az álláskeresés a szakmai identitás
kereséssel kezdődik: önismeret, tapasztalat, tárgyi tudás, hozzáállás,
ezeket tartalmazza az önéletrajz.
Kiegészítőként használhatjuk: motivációs levél, portfólió, referencia levél.
A jó önéletrajz több mint 1 oldal, de
maximum 2 oldal legyen. Kerülni
kell az általánosságokat, legyen jól
szerkesztett, informatív, merész.
Tartalmazza a személyes érdeklődést, például: hobbik, publikációk,
civil tevékenységek, sport és

Baksa József vezetésével zajlott le
ismét a Segítségbank klub november 26-án. Első körben felvilágosítást kaptunk a következő hetekre
szervezett képzésekről, sőt a képzők érdekes előadásokkal is készülnek nekünk, ami már meg is kezdődik a héten.
A CSAK Pont több felajánlást is át
vett, így a felajánlók máris be tudják
cserélni „élő szívecskéiket” más által felajánlott tárgyra vagy szolgáltatásra. Elindult belső körben a Segítség bank működése! A Segítségbank Facebook-csoport már él, egy
belső megbeszélés után már láthatóak lesznek a felajánlások is.
Szépen gyűlnek a felajánlások, a telephelyeken több játék és ruha is
van már. Kaptunk egy kis bátorítást,
hogy minél több szolgáltatást ajánljunk fel. Olyat, amit szeretünk csinálni és lelkesen tudunk másoknak
segíteni benne.
A klubban új tagok is voltak. A felmerülő kérdéseikre választ kaptak
és széles körű felvilágosítást is a
CSAK Pontról. Kötetlen beszélgetéssel zártuk a klubot.
M.Ágnes

Egy erős magyar
civil társadalomért
Határokon átnyúló online civil találkozó

A Csanád-Család Csak Pont Háló
és a Magyar Civil Szervezetek Erdélyi Szövetségének szervezésében zajlott 2020. november 25-én,
az Egy erős magyar társadalomért
című előadássorozat. Az online térben zajló esemény iránt nagy volt az
érdeklődés, Fehér, Hunyad, Temes
és Arad megyei civil partnereink is
szép számban részt vettek. Az eseményen erdélyi előadók mutatták be
előadásaikat, kutatásaikat.
A találkozót dr. habil Bodó Barna, a
Magyar Civil Szervezetek Erdélyi
Szövetségének (MCSSZESZ) elnöke, a Temesvári Szórvány Alapítvány elnöke, a Sapientia Erdélyi
Magyar Tudományegyetem Kolozsvári Karának oktatója nyitotta meg
Közügyek és civilek című előadásával.
Ezt követően dr. Széman Emese
Rózsa, az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület tudományos kutatója, a Babeș-Bolyai Tudományegyetem Politika, Közigazgatás- és
Kommunikációtudományi Kar oktatója tartotta meg előadását Kommunikáció a civil szervezetekben címmel. Szintén előadást tartott Kovács
Kinga Tünde doktoranda, a Fehér
megyei, magyarlapádi magyar
nyelv és irodalom tanárnő, aki A
táncház szerepe az identitás

formálásában előadásában többek
között Gheorghiță Adriana Livia erdélyi néptáncos kutatásáról is beszélt. Az előadás-sorozatot Brînzan-Antal Cristina, a MCSZESZ
munkatársa, a Csak Pont munkatársa, doktoranda a budapesti Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Doktori Iskolájában zárta, aki két témával is készült a jelenlévőknek. Először Civil
szervezetek és önkormányzatok
kapcsolata című előadása hangzott
el, majd a MCSZESZ egy aktuális
kutatását mutatta be, melyben arra
keresi a választ, hogy hogyan befolyásolja a civil szervezetek működését a koronavírus.
Az előadásokat követően interaktív beszélgetés vette kezdetét
a jelenlévő civil szervezetek helyzetéről. A szervezetek képviselői felvázolták, hogy milyen kihívásokkal
kell szembenézniük a járványhelyzet során, és megvitatták a lehetséges megoldásokat a felmerülő nehézségek kiküszöbölését illetően.
B. Emőke

KÉPEKBEN
Sikeres audit!
2018.08.18.

Munkavállalói workshop
2018.09.13.
2018. augusztus 15-én sikeres auditálásra
került Család és KarrierPONT központi
épülete Pitvaroson.

CSAK Pont megnyitó
2018.08.28.

Helyszín: Pitvarosi Művelődési Ház

Szórólapozás Pitvaroson
2018.10.01

Helyszín: Pitvaros, Arany János utca 16/1.
2018. augusztus 28-án, 11 órától kezdődött
a pitvarosi Család és Karrier Pont megnyitója, melyen Radó Tibor polgármester köszöntőjét követően Szani Marianna foglalta
össze megnyitó beszédében a CSAK Pont
céljait. Ezt követően a IV. Identitás tábor
résztvevői adtak kulturális műsort.

Első képzésünk szórólapja.

Tanácsadó testületi gyűlés
2018.09.18

Életvitel:
Túrós batyu sütögetés
2018.10.10.

Helyszín: Pitvaros, Arany János utca 16/1.
15:00 – 15:30 Meghívottak fogadása, nyitóbeszéd
- A pitvarosi CSAKPont helyszínének, működésének és jövőbeni 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 minél optimálisabb működésének elősegítésére
16:00 – 17:00 Dokumentálás:
- Együttműködési megállapodások megkötése.

A találkozón a résztvevők megtanulhatták a
túrós batyu elkészítésének lépéseit.

BESZÁMOLÓKBAN
2018.08.28.

Nonprofit
Hagyomány
Alapítvány
Család és Karrierpont Pitvaros
Sajtóközlemény Család és
Karierpont nyílt Pitvaroson
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.-ben.
A Széchenyi 2020 program 199,57
millió forint európai uniós vissza
nem térítendő támogatás segítségével támogatja a projektet. A projektben konzorciumban együttműködik a Csanádalberti Közös Önkormányzati Hivatal, de az Alapítvány
további együttműködőkre is számít.
Az ünnepélyes megnyitón Radó Tibor, Pitvaros polgármestere üdvözölte az egybegyűlt érdeklődőket,
majd köszönetét fejezte ki a Nonprofit Hagyomány Alapítvány munkatársainak, amiért Pitvarost választották CSAK Pontjuk megvalósítási helyszínéül.
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 részei,
munkájukkal a nők munkaerőpiaci
reintegrációján, valamint egy építő
közösség létrehozásán dolgoznak.
Ezt követően egy kulturális műsort
tekinthetett meg a közönség. Felléptek a IV. Indentitás tábor résztvevői, akik szavalással, komoly- és
könnyűzenével, népdalokkal, illetve
mazsorett-bemutatóval készültek.
Ezután a CSAK Pont munkatársai
bemutatták az épületet a megjelent érdeklődőknek, tájékoztatást
nyújtottak jövőbeli képzéseikről.
Fontosnak tartották hangsúlyozni,
hogy a Család és KarrierPont a Pitvaros körüli mikrokörnyezetet is
szeretné bevonni, így például Ambrózfalvát, Csanádpalotát, Mezőhegyest és Nagyért.
Az Intézmény megtekintése után a
meghívottak, az érdeklődők és a
munkatársak közösen megebédeltek Pitvaros Község Önkormányzat
épületében.
A projekt programjáról bővebben a
http://csakinfo.hu/tartalom/cikk/menu/programunk oldalon
tájékozódhat.
További információ:
e-mail: csak.pitvaros@gmail.com
weboldal: http://csakinfo.hu
Facebook: https://www.facebook.com/csaladkarrier

CSAK Pont előadások a
Hódmezővásárhelyi Foglalkoztatási Paktum
konferenciáján
Mivel az idén a járvány miatt előtérbe kerültek az atipikus foglalkoztatási formák, a Hódmezővásárhelyi
Foglalkoztatási Paktum 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, home office-ról stb., 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 József projektmenedzser tartott előadást arról, hogy
alapítványunk miben és hogyan tud
segíteni a hozzá fordulóknak.
Szó esett a Gyesről, Gyedről viszszatérők nehézségeiről, arról, hogy
számukra különösen előnyös az atipikus foglalkoztatás, hiszen ennek
segítségével fokozatosan szoknak
bele, illetve 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 hátrányait is,
például kevesebb lehet a jövedelem, illetve nem mindenki alkalmas
távmunkára vagy home office-ban
történő foglalkoztatásra. A munkaerőpiacra visszatérőknek azonban
érdemes előre megtervezni visszatérésüket, fejleszteni, modernizálni
tudásukat. Ebben, és számos más,
munkaerő-piaci kérdésben segít az
Alapítvány, képzések, tájékoztatók,
klubok tartásával. Baksa József a
Családbarát munkahelyekről beszélt, illetve a Családbarát védjegy
megszerzésének kritériumairól. Érdemes 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 Kormányhivatal osztályvezetője tartott
előadást a náluk igénybe vehető segítségekről és szolgáltatásokról.
Sz. Marianna, B. József

A hófehér díszek
mosolya mindenkinek jár!
Van, aki már január óta várja a karácsonyt, de van, aki csak december közepén csap a homlokára,
hogy ajjaj, itt az ünnep és fut a lakás, s vele az életünk és talán jó
lenne több év után végre lecserélni
a díszeket a fenyőfáról. A boltok,
kézműves piacok portékái gyakran
sokak számára drágák és talán nem
is eléggé tükrözik a személyiségünket. Épp egy ilyen helyzetben találtam rá a szódabikarbóna csudaszer
egyik remek felhasználására. A belőle, itthon készült csillogó csodák
az idén már 4. éve emelik ünnepünk
fényét. Azoknak ajánlom, akik maguknak, vagy ajándékba szeretnének kevés pénzből egyedi, letisztult
világú díszt készíteni. Nem mellesleg az ilyen közös családi, baráti tevékenységek garantáltan segítenek
a szent ünnepre ráhangolódni. Az
sem baj, ha közben szól a „Szürke
patás” és lecsúszik egy meleg tea,
egy-egy mézeskaláccsal.
Hozzávalók: 2 egység szódabikarbóna/
1 egység fehér kukoricakeményitő / 1 +
1negyed azaz 1.25 egység víz / mézeskalács kiszúróformák v. pogácsaszaggató /csipetnyi türelem (Az 1 egység lehet pl.1 bögre, 1pohár azaz kb. 2,5 decinyi.)
Elkészítése pofon egyszerű: Közepes
lángon az összetevőket melegíted, kavargatod. Akkor van kész, ha igen sűrű

krumplipüré állaga lett, de azért ne ezt
tálald vacsorára. Ekkor azonnal tedd pl.
folpack-ba (ez nekem bevált) és takard
le.

FONTOS, hogy így hűljön ki! Ne
csüggedj, több órába is beletelik,
míg kihűl és dolgozhatsz vele. Addig pl. nézzetek meg egy jó karácsonyi mesét (pl. Niko a rénszarvas)! Ezután érdemes sima és tapadásmentes felületen (folpack a jóbarát!) kinyújtani. A karácsonyi mézeskalács kiszúró formák most lépnek
akcióba. Ha akasztható díszt szeretnél, egy szívószállal könnyedén
lyuk lesz rajta. Ami egyedivé teszi
ezeket a darabokat- s a variációk
tárháza végtelen-, ha különböző
textúrájú anyagokat nyomsz bele.
Igy pl. szép lehet egy nagyi- régi
csipkéje, vagy egy kis fenyőágacska lenyomata. Az ekképp elkészített díszeidet NEM sütni kell,
HANEM száritani! FONTOS: szobahőmérsékleten pl. tapadásmentes
tálcán (folpack!) és semmiképp sem
a radiátorra téve száradjanak. Mosolygós, békés karácsonyt mindenkinek!
Ötlet: https://sporolok.blog.hu/2013/12/11/
hofeher_karacsonyfadisz_szodabikarbonabol?layout=5

Cs. V Edina

Baksa József
(B. József)

Szani Marianna
(Sz. Marianna)

Felelős szerkesztő

Kiadó szerkesztő

Fejlesztő mérnökként 20 éves vezetői tapasztalat után 2004-től civil
szervezetek fejlesztésével, EU-s és
magyarországi közhasznú programok szervezésével, irányítással
foglalkozom. A közel 100 program
közül a csanádpalotai kosárfonó és
egészségőr OKJ-s képzést-foglalkoztatást, a pitvarosi és mezőhegyesi Önkéntes Pont működtetését,
a határtalan civil szervezeti együttműködések közül a hat Nemzeti
identitás Tábor szervezését emelném ki. A programbemutató kiadványok mellett 10 könyv („Anyu, nem
halhatsz meg!”, Csoda, Egyenes
beszéd…), és 5 folyóirat kiadásaszerkesztése színesítette a széleskörű munkámat. A CSANÁD CSALÁD Család és Karrier Pont projektvezetője vagyok kezdetektől, remélhetőleg hosszú ideig a sikeres fenntartási lehetőséggel.

Szani Marianna vagyok, az „Esélyt
a családanyáknak!” című projekt
szakmai vezetője. Mi nők, anyák
mindig száz százalékosan akarunk
teljesíteni, helytállni a családban és
munkában egyaránt. Néha elfolyik
az idő a kezünkből, néha nem
megy, néha leroskadunk, de aztán
újult erővel felállunk és folytatjuk. Az
otthon melegének, a családi véd –
és dacszövetség megteremtésének
nagy része rajtunk múlik. És közben
dolgozó nők is vagyunk, sikerekkel
és kudarcokkal, folyton egyensúlyozva a két, egész embert kívánó
szerep között. Család és KarrierPontunk ezt az egyensúlyt segít
megtalálni. Magam is nagy családban élek: négy gyermekem és négy
unokám van, szűk családi körben tizenhárman üljük körül az asztalt.

Szkaliczkiné Salamon
Zsuzsa (S. Zsuzsa)

Kisné Répás Nóra
(R. Nóra)

Lapszerkesztő

Lapszerkesztő

Szkaliczkiné Salamon Zsuzsa vagyok, 25 éves erdélyi származású,
jelenleg tótkomlósi lakos.

Kisné Répás Nóra vagyok, Mártélyon élek, 14 és 18 éves lányaimmal. Humánerőforrás menedzserként mintegy tíz éve foglalkozom,
hátrányos helyzetű személyek munkaerő-piaci reintegrációjával.
A Nonprofit Hagyomány Alapítványnál 2019. szeptembere óta dolgozom, mint képzési és személyzetfejlesztési szakértő. Örömömre szolgál, hogy az alapítványnál is olyan
munkát végezhetek, mellyel a munkaerőpiacon nehezebb helyzetben
lévőket segíthetem. Két gyermek
édesanyjaként magam is megtapasztalhattam, milyen nehézségekkel szembesül a munka világába
visszatérni kívánó szülő. Hiszek
benne, és a tapasztalatok is azt mutatják, hogy a kollégáimmal a kisgyermekes szülőknek nyújtott segítségünk (képzések, fejlesztések)
hasznosak, és igény van rájuk.

Május óta vagyok kapcsolatban a
Nonprofit Hagyomány Alapítványnyal: a pitvarosi Család és KarrierPONT lelkes önkénteseként munkálkodtam, később a projekt szakmai megvalósító csapatába kaptam
lehetőséget, hogy hozzájáruljak a
program sikeres megvalósításához
Feladataim közé tartoznak többek.
között az előadások és klubok koordinálása, rendezvényszervezés, az
arculat és a kommunikációs eszközök szerkesztése. Ebből adódóan
örömömre szolgált az önkéntesekkel együtt gondolkodni és létrehozni
a CSAKTÍV Csanád Család, Család
és Karrierpont online kiadványunkat.

Brînzan – Antal Cristina
(B. A. Krisztina)

Muntyán Ágnes
(M. Ágnes)

Vezető szerkesztő

Rovatvezető

1993. augusztus 9-én születtem
Kézdivásárhelyen. A középiskolát
szülőfalumban, Kézdialmáson végeztem, majd a kézdivásárhelyi
Nagy Mózes Elméleti Líceumban
érettségiztem. A kolozsvári Babeș–
Bolyai Tudományegyetem Újságírás alapképzésen és Alkalmazott
Médiatanulmányok mesterképzésen diplomáztam. Ezzel egyidőben
a kolozsvári Sapientia EMTE Nemzetközi Kapcsolatok alap- és mesterképzésén
végeztem,
illetve
2019-től doktoranda vagyok a budapesti NKE Közigazgatás- tudományi
Doktori Iskolán. Témám: civil és önkormányzat közötti kapcsolat. 2017től a Magyar Civil Szervezetek Erdélyi Szövetségének irodavezetője,
szeptembertől a CSAKPont munkatársa. Pár hónap alatt, a pályázatírás és a fejlesztések mellett, sok
munkával és odaadással, büszkén
indítjuk a CSAKTÍV kiadványt.

Muntyán Ágnes vagyok, 29 éves,
két kisgyermek édesanyja. Jelenleg
itthon vagyok a kisfiammal, előtte a
vendéglátásban dolgoztam. Energikus, vidám, családcentrikus vagyok,
szeretek kirándulni a szabadban.
Nyáron találkoztam a Család Csanád CSAK Pont-háló hirdetésével,
és jelentkeztem az Esélyt a családanyáknak! című projektjéhez. Nagyszerű munkaerőpiaci reintegrációs
képzésen és több fejlesztésen is aktívan részt vettem. Ezeknek a fejlesztéseknek köszönhetően sokat
fejlődtem. Bekerültem a CSAKTÍV
körbe, ahol több önkéntes munka
közül vállalhatunk olyat, ami számunkra a legmegfelelőbb.
Lehetőség nyílt az online kiadvány
munkálataiban feladatot vállalnom,
ami nekem egy új kihívás és tanulási folyamat. Örömmel és lelkesen
igyekszem részt venni ebben.

Ocskóné Szénási Ágnes
(O. Sz. Ágnes)

Feuerwerker Daniella
(F. Daniella)

Rovatvezető

Rovatvezető

A CSAKtív elektronikus kiadvány rovatszerkesztője vagyok. Kollégáimmal minden héten beszámolunk
Nektek a héten történt eseményekről, illetve a következő heti programokról. Hódmezővásárhelyen élek
2 éves kislányommal és férjemmel.
Vidám ember vagyok, lelkes és pozitív, fontos számomra a folyamatos
fejlődés. Szeretek csapatban dolgozni kooperatív módon. Aktív embernek tartom magam, szeretem a
természetet, szívesen segítek másoknak. Kolléganőmmel minden héten álláskereséssel kapcsolatos
klub-beszélgetést vezetünk.
A klub-beszélgetések során egymástól tanulhatunk, a tapasztalatokból, ötletekből meríthetünk információt, tudást, meghallgatást, önbizalmat, segítséget, ezért ajánlom
mindenkinek az ezeken való részvételt.

29 éves vagyok, jelenleg Hódmezővásárhelyen élek férjemmel és egy
és fél éves kisfiammal. Fél éve önkéntesként segítem a Nonprofit Hagyomány Alapítvány Csanád Család CsakPont Hódmezővásárhely
és Pitvaros térségét.
Az alapítvány keretein belül, mint
önkéntes, fejlesztések koordinációjával, előadások tartásával és pályázatírással foglalkozom.
Jelenleg a CSAKtív elektronikus kiadványnál, mind rovatvezető tevékenykedek, például a CSAK gondolataink nevezetű rovatban hasznos
gondolatokat, vélemény anyagokat
ismertetek meg az olvasókkal.
Szabadidőmben szívesen hallgatok
népzenét, mivel sokáig néptáncoltam ezt a tudásomat sem szeretném elfelejteni. Úgy gondolom az
életem során mindig tanulok valami
újat, mert a tanulás élethosszig tart.

Bajuszné Muladi Rita
(B. M. Rita)

Bálint Emőke
(B. Emőke)

Rovatvezető

Olvasószerkesztő

Néhány fontos tény rólam. Hódmezővásárhelyen születtem és a mai
napig itt élek a családommal. Legjobb barátnőm, O. Sz. Ágnes szintén itt él, összeköt minket az álláskeresési, valamint a kommunikációs előadások és klubok vezetése,
valamint az, hogy mindketten édesanyák vagyunk, illetve mindketten
nagyon optimisták vagyunk.

Bálint Emőke vagyok, 27 éves. Tanulmányaimat a Babeș-Bolyai Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Magyar-angol szakon, valamint a Sapientia Erdélyi
Magyar Tudományegyetem Kolozsvári Karának Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Tanulmányok szakon végeztem. Pár éve kezdtem
gyakornokoskodni Magyar Civilek
Erdélyi Szövetségénél (MCSZESZ),
így több civil szférához kapcsolódó
projektben és kutatásban dolgoztam. Nemrég vettem részt a Csanád
Család CSAK Pont-háló egyik előadás-sorozatán és eldöntöttem,
hogy tagja szeretnék lenni ennek az
értékes közösségnek, így kerültem
be a CSAKTív körbe. A cikkírás és
szerkesztés mindig közel állt hozzám, rendszeresen adok ki publikációkat, és lelkesedéssel tölt el, hogy
feladatot vállalhatok az online kiadvány munkájában.

Szabadidőmben szeretek utazni és
a természetet járni, valamint olvasni, moziba és színházba járni s
festegetni. Én személy szerint, aktívnak vallom magam, olyannak, aki
sokat bír és mindezt még élvezi is.
Véleményem szerint nincs jobb érzés annál, mint amikor egy csapathoz tartozhatok, akikkel teljes erőbedobással, egymást segítve, közös sikereket és célokat érhetünk el.
És ha már elérhetjük, miért ne tennénk, hiszen CSAKtívok vagyunk!

Csurulyáné Vidovenyecz
Edina (Cs. V. Edina)

Ráczné Jochim Andrea
(R. J. Andrea)

Tudósító

Tudósító

Örömmel vagyok részese a CSAK
Pont tevékenységének. Megtiszteltetés, hogy ezen túl én is segíthetem a szervezet működését, a programban résztvevők életét. Az online
újság egyik társ szerkesztőjének
lenni számomra is nagy kihívás,
amellyel folyamatosan fejlődhetek.
Pár szó magamról: humán beállítottságú vagyok, ez igaz a tanulmányaimra, eddigi munkámra és ember szeretetemre is. A két legfontosabb tényező az életemben a csodálatos 13.5 éves lányom és a 24
éve imádott férjem. Szerencsés vagyok, mert élhettem Erdélyben, ahol
a természet s az ember még közelebb van egymáshoz, ezt Békéscsabán (szülővárosomban) is igyekszem még megtartani. Szabadidőmet családommal, olvasással, írással, családi kirándulásokkal töltöm.

Ráczné Jochim Andrea vagyok:
Anya, feleség, barát, munkavállaló,
újrakezdő, kíváncsi, kereső, szabad
szellem, stratéga, szervező, logisztikus, segítő… egy szóval idő- és
szerep zsonglőr.
A kommunikáció az erősségem, és
a szívügyem is, ezt a területet szeretném folyamatosan fejleszteni,
mert nagyon szeretek emberekkel
foglalkozni.
A csatlakozóknak rendszeresen tartok ingyenes klub eseményeket,
ahol tabumentes interaktív beszélgetések formájában osztunk meg
tapasztalatokat egymással.
Hiszek abban, hogy sokféle út és
megoldás létezik, és jól tudjuk egymást inspirálni, támogatni a sokféle
egyéni megoldás megtalálásában.

Szatmáriné Jochim
Orsolya (Sz. J. Orsolya)
Tudósító
29 éves vagyok, Hódmezővásárhelyen élek a férjemmel, valamint két
csodálatos gyermekemmel. Számomra az életben a legnagyobb érték a családom. Én egy gyakorlatias
ember vagyok, az erőszakmentesség és a harmonikus életre való törekvés fontos számomra. Tudatos
és optimista vagyok, nagyra értékelem az apró örömöket az életben.
Szabadidőmben sütök-főzök, szeretek a természetben nagyokat sétálni, utazni.
Közösségi, emberi kapcsolatok nélkül nem tudom elképzelni az életemet! Nagyon szeretem, hogy online
nincsenek határok! Úgy gondolom,
hogy a kölcsönös bizalom kialakulása mellett nagyon fontos, hogy
minden beszélgetésben tanulhatunk is egymástól a tapasztalataink,
gondolataink és érzéseink révén.

Domokos Zoltán
Kiadványszerkesztő
Domokos Zoltán vagyok, a CSAKtív
online kiadvány kiadványszerkesztője. 2020 óta tevékenykedem a
Csanád-Család CSAKPontnál.

Matuz Tamás
Arculattervező
26 éves vagyok és Pitvaroson élek.
2020 nyara óta tevékenykedem a
Csanád-Család CSAKPontnál.
A CSAKtív online kiadvány arculattervezője vagyok.

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
Csanádalberti Közös
Önkormányzati Hivatal

Célok:
Az Intézmény a Pitvaros és térségében élő nők munkaerőpiaci helyzetének javítása, a család és a munka
összeegyeztetésének előmozdítása
érdekében jött létre. A nők atipikus
foglalkoztathatóságának javítása. A
munkáltatók és a munkavállalók helyi szintű együttműködésének javítása a család és a munka összeegyeztethetőségének érdekében.
A magánélet és a munka összehangolását segítő támogató szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók és a velük együttműködő közösségek működési feltételeinek megteremtése.
Atipikus foglalkoztatási formák népszerűsítése, elterjesztése a részmunkán és a távmunkán kívül az
önfoglalkoztatás, a bedolgozás, az
egyszerűsített vagy alkalmi munka,
a job sharing és a munkaerő-kölcsönzési formák, az új típusú munkaidő-modellek népszerűsítésével
és a bevezetés lehetőségének

ismertté tételével mind a munkavállalók, mind a munkaadók körében.
A nőkkel szembeni társadalmi és
gazdasági sztereotípiák lebontása
helyi szemléletformáló eszközökkel.
Célcsoport:
Az aktív korú női munkavállalók,
akiknek nehézséget okoz a munka
és a magánélet összehangolása,
különös tekintettel a munkaerőpiaci
szempontból hátrányos helyzetűekre (pl.: pályakezdő fiatal, kisgyermekes, fogyatékos gyermeket nevelő vagy fogyatékossággal élő,
gyermekét egyedül nevelő, nagycsaládos, idős hozzátartozót gondozó, stb).
A munkaadók és szakmai szervezeteik, akik különféle tevékenységek
révén tájékozódnak a munka és
család összeegyeztetésének fontosságáról, a nők atipikus foglalkoztatásának lehetőségeiről, annak
előnyeiről és alkalmazzák a megismert módszereket.
A magánélet és a munka összehangolását segítő egyéb társadalmi
csoportok (időskorúak, apák, stb.)
tagjai és támogató szolgáltatásokat
nyújtó szolgáltatók.
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