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AKTUÁLIS HETI AKTIVITÁSOK 

CSAKtív reggeli kávé 

határok nélkül 
 
Minden héten hétfőn és pénteken 
reggel 9 órától a CSAKtív tagokkal 
online reggeli kávé beszélgetésen 
veszünk részt. Itt beszéljük meg heti 
feladatainkat, kérdéseinket itt tehet-
jük fel egymásnak, illetve a vezetők-
nek.  
A hétfői megbeszélésen felosztjuk a 
feladatokat egymás között. Min-
denki olyan feladatban vállalhat se-
gítséget, amit szívesen csinál.  
Ötleteinket, tapasztalatainkat meg-
osztjuk egymással, iránymutatást 
kapunk a vezetőktől, segítséget és 
támogatást a nehézségekben. Ko-
operatív módon dolgozunk munka-
csoportokban különböző feladatok 
teljesítésénél.  
Az online világ lehetővé teszi, hogy 
határok nélkül tudunk együtt dol-
gozni.  
Virtuálisan betekintést nyerünk egy-
más életébe is, erdélyi kolléganőnk 
szűkebb hazáját is megmutatta ne-
künk. 
A pénteki hétzáró megbeszélés so-
rán értékeljük a fenti munkaelosz-
tást és az elvégzett feladatokat. 
Mindenki külön - külön beszámol a 
heti teendőiről. 

 O. Sz. Ágnes 

Segítségbank klub 
 
Ezen a klub-beszélgetésen több 
fontos napirendi pontot vezetett fel 
nekünk Baksa József klubvezető. 
Az első téma a Segítségbank volt. 
Pontosítottuk és véglegesítettük a 
szabályzatot és a felajánlásokat, ez 
most már fel is került a Segítség-
bank Facebook csoportba.  
A tesztidőszak tovább folytatódott-
belső körben.  
Most nemcsak szívecskéért lehet 
felajánlani bármilyen tárgyat vagy 
eszközt a Segítségbankba, hanem 
licitre is, valamint adományként.  
A következő napirendi pont a vállal-
kozói kerekasztal szervezéséről 
szólt.  
Az esemény december 16.-án kerül 
megrendezésre online, szakmai 
előadással egybekötve.  

 



Bemutatkozik a Sikerpont Hálózat, 
valamint a CSAK Pont felajánlja a 
vállalkozóknak, hogy egy bemutató 
videoklipet készít róluk.  
Ez a klip több Facebook csoport-
ban, internetes portálon megosz-
tásra kerül, ezzel is támogatja a 
CSAKPont a vállalkozások hírnevét 
és sikerességét. 

M. Ágnes 
 

Álláskeresési  

lehetőségek  

klub-beszélgetés 
 
Keddenként 18 órától online állás-
keresési klub-beszélgetést szerve-
zünk. Minden alkalommal más-más 
témában osztjuk meg egymással ta-
pasztalatainkat. A kötetlen beszél-
getéseket legtöbb esetben vendég-
előadók színesítik.  
A héten az álláskeresési lehetősé-
gek témában beszélgettünk. Egy rö-
vid filmrészlet bejátszásával szem-
léltettünk, a látottakat megvitattuk 

egymással. Megbeszéltük, milyen 
álláskeresési lehetőségeink van-
nak. 
A klub végén minden alkalommal 
megosztjuk egymással, kik voltak a 
héten állásinterjún, milyen tapaszta-
latokat szereztünk. A következő hé-
ten egyik társunk önéletrajzához 
nyújtunk közösen segítséget. 

 O. Sz. Ágnes 
 

A CSAKtív kiadvány 

szerkesztőségének 

munkájáról 
 
Az online kiadványban lelkesen 
részt vevő szerkesztőség új infor-
mációkat tudhatott meg a vezető 
szerkesztőtől. Ezentúl minden hé-
ten szerdán estig, az aktuális aktivi-
tások rovat cikkei kivételével fel kell 
tölteni az anyagokat a közös Google 
Drive-ba.   
Szépen gyűlnek az anyagok, a cikk-
írók és interjúkészítők örömmel és 
lelkesen dolgoznak.  

  



A korrektúra szerda esténként kez-
dődik. A beküldött anyagok alá kerül 
a cikk korrektúrázott változata, így a 
cikkírók láthatják miben változott a 
szöveg és mire kell figyelniük a kö-
vetkező írás elkészítésénél.  
Minden héten pénteken van a lap-
zárta. Ekkora már elkészül a követ-
kező heti kiadvány feladatelosz-
tása. A tördelést előre elkészítik a 
lapszerkesztők. Minden szerkesztő 
előre tudja, hogy mekkora terjede-
lemben kell megírnia az adott cik-
ket. Örömmel tudtuk meg, hogy 
december 9-én, szerdán lesz az 
első elektronikus újságírás fejlesz-
tés, amelyen a szerkesztőség tagjai 
vesznek részt, hogy szakmai tudást 
szerezzenek, és mélyebb betekin-
tést nyerjenek az újságírás rejtelme-
ibe.  
A szerda délelőtti fejlesztéseken a 
résztvevők sajtóműfajokat, tördelési 
technikákat tanulnak meg, ezzel a 
CSAK Pont lehetőséget ad a sze-
mélyes fejlődésre. 

 M. Ágnes 

Egyik trénerünk a 

CSAKPontnál 
 
Örömmel köszöntötte Baksa József 
Viniczai Andreát, aki a Nonprofit Ha-
gyomány Alapítványnál munkaerő 
piaci reintegrációs képzést, munka 
és magánélet képzést, és belső 
képzést is tartott. Ezen a héten újra 
indulnak ezek a képzések és az is 
jelentkezhetett, aki már korábban 
részt vett. A képzések a meghatáro-
zott tematika mellett interaktívan 
zajlanak, ezért azok jó hangulatúak 
és élvezetesek.  
Fontos az önismeret, az önbecsü-
lés, mert így a családunkkal is jobb 
a kapcsolatunk. Megtanulunk jó ön-
életrajzot, motivációs levelet írni és 
segítséget kapunk felkészülni egy 
állásinterjúra is. Izgalmas kihívás a 
képző számára az, hogy egy cso-
portban akár több korosztály is jelen 
van, és különböző iskolai végzett-
séggel rendelkezik. 

 M. Ágnes   

 



Beszélgetés  

Viniczai Andreával 
 
A klubban Andrea megkérdezte a 
jelenlevőktől, hogy milyen tapaszta-
latokat szereztek az eddigi képzé-
seken, mit tanultak belőle, és jelen-
leg hol tartanak a munkakeresés-
ben. A résztvevők sok örömteli múlt-
béli pillanatot osztottak meg egy-
mással, új barátságok alakultak ki. 
A képzések legaktívabb résztvevői 
közül sokan tovább folytatták tevé-
kenységüket a Csaktív Körben, és 
azóta is önkéntesként tevékenyked-
nek a Nonprofit Hagyomány Alapít-
ványnál. További ötletek merültek 
fel az elkövetkező fejlesztések té-
máival kapcsolatban: az egyik ilyen 
ötlet egy motivációs önbizalom erő-
sítő önismereti fejlesztés, a másik 
ötlet, hogy mit tehetünk a koronaví-
rus járvány ideje alatt tapasztalt ne-
hézségek esetén.   

M. Ágnes 
 

Utasi Melinda  

előadása 
 
December 3-án Utasi Melinda volt a 
vendégünk, aki korábban képzése-
ket és fejlesztéseket is tartott már 
nekünk.  
A téma a munkaerőpiacra való visz-
szatérés, valamint a munka és ma-

gánélet egyensúlyának a biztosí-
tása. Mindezek nagyon összefügg-
nek egymással, mivel a kisgyerekes 
anyáknak is ki kell alakítani ezt az 
egyensúlyt. Még fontosabb ezeket 
tisztázni a munkaerőpiacra való 
visszatéréskor, hiszen akkor már a 
dolgozó nő szerepét is fontos össz-
hangba hozni a családdal és gyer-
mekneveléssel.   
Ezért előnyös a családanyák szá-
mára az atipikus foglalkoztatás va-
lamelyik formája, például a rugal-
mas munkaidő, illetve a megosztott 
munkakör. Ezzel a munkavégzéssel 
lekerül a nők válláról a napi nyolc 
óra munka terhe és több időt tölthet-
nek a családjukkal. 
„Nagyon gyorsan változnak a szak-
mák, az elvárások és a körülmé-
nyek, nem biztos, hogy ők úgy érzik, 
hogy ennek meg tudnak felelni.” – 
mondta Utasi Melinda 2018-ban a 
Bács-Kiskun Megyei Család és Kar-
rier Pont korábbi előadásán. 
 

R. J. Andrea 

 

 



Utasi Melindával  

beszélgettünk 
 
A CSAK Családi Kassza Klubon szó 
esett a karácsonyi ünnepekről, ar-
ról, hogyan tervezzünk, mit ve-
gyünk, mit főzzünk és miként osz-
szuk be az időnket. Nagyon sok 
praktikát, ötletet gyűjthettünk Melin-
dától, és egymástól.  
Ami kiemelten fontos szerintem az, 
hogy időben kezdjük az előkészüle-
teket. Mi, Csaktívosok is meglepe-
téssel készülünk egymásnak.  
Kisorsoljuk, hogy ki kit fog megaján-
dékozni. Az egyik munkatársunk 
például azt is elmondta, hogy ő sze-
retteinek kézzel készített ajándéko-
kat 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 

Dóra Tünde 

előadása 
 
2020.11.20.-án Dóra Tünde előadá-
sát hallgathattuk meg, ő az érzelmi 
intelligenciáról beszélt nekünk.  
Mindegyik előadása megfogott és 
felkeltette az érdeklődésemet, de 
ebben az esetben most elmondha-
tom, hogy teljesen új ismeretekre 
tettem szert, és van, amiben sikerült 
megváltoztatnia a gondolkodáso-
mat, véleményemet is. 
Az érzelmi intelligencia (EQ) azt a 
képességet jelöli, hogy egy ember 
milyen jól tudja megérteni, kezelni a 
saját érzelmeit, valamint adott eset-
ben átérezni másokét. Az EQ telje-
sen független az IQ-tól, és fontos ki-
emelni, hogy fejleszthető. A magas 
EQ-val rendelkező emberek empa-
tikusak, szívesen segítenek, ha 
bajba jutunk és figyelmesen meg-
hallgatnak minket. Beszélt nekünk a 
flow állapotról is, ez egy érzelmi ter-
heléstől mentes állapot.  

 



Ha konfliktushelyzetben találjuk ma-
gunkat, akkor fontos szerepet kap 
az empátia, hiszen csak akkor tu-
dunk konstruktív megoldást találni 
egy problémára, ha megértjük a má-
sik nézőpontját is. 
Ha tudjuk, hogy bizonyos helyze-
tekre hogyan reagálunk, mi az, ami 
segít kihozni bennünket egy mély-
pontból és mi tud minket boldoggá 
tenni, akkor valószínűleg arra is ké-
pesek leszünk, hogy magunkat mo-
tiváljuk. 
Vezetőként pedig, ha rá tudunk han-
golódni a másik személyiségére, 
megfigyeljük, hogy mire hogyan re-
agálnak a beosztottjaink, mi okoz 
nekik örömöt és mi képes a teljesít-
ményünket növelni, akkor képesek 
leszünk arra, hogy motiváljuk őket a 
megfelelő eszközökkel. Összesség-
ében a sikeres vezetés egyik elen-
gedhetetlen alappillére az érzelmi 
intelligencia. Ez teszi lehetővé, hogy 
a vezető hasznos visszajelzéseket 
tudjon adni, hogy képes legyen mo-
tiválni és a konfliktusokat feloldani. 

Sz. J Orsolya 
 

EQ a munkahelyen  
 
Dóra Tünde december 04-i előadá-
sán a képességek és készségek je-
lentőségéről beszélt. Az empátia je-
lentősége a munkahelyen és a ma-
gánéletben is nagyon fontos.  

Az empátia segítésével őszinte kap-
csolatot tudunk kialakítani mások-
kal, könnyebben tudjuk megértjük 
egymást, mélyül a bizalom és javul 
a kommunikációnk. Az empatikus 
vezetők könnyedén alakítják ki a 
csapatszellemet, munkatársaik kör-
ében növelik az együttműködést.  
Az előadó emellett hat olyan mód-
szert ismertetett, amely birtokában 
vezetőként empátiát gyakorolha-
tunk a munkahelyen. Az érzelmi in-
telligencia javítja az emberi interak-
ciókat, és hatékonyabb kommuniká-
cióhoz, pozitív eredményekhez ve-
zethet mind a munkában, mind az 
otthoni környezetben.  

Sz. J. Orsolya 

 



EDDIGI TEVÉKENYSÉGEINK 

KÉPEKBEN 

Képzés Pitvaroson 
 

2018.12.18-20 
Munka és magánélet összehango-

lása képzés 

„Abban szeretnénk nekik segíteni, 
hogy fel tudjanak készülni a munka-
vállalásra, van, akinek ez könnyeb-
ben megy, részt vehetnek kompe-
tencia fejlesztő, így például kommu-
nikációs tréningen vagy álláskere-
sési tréningen, megtanítjuk őket 

önéletrajzot írni ha éppen arra van 
szükségük.  
Ha esetleg valami nagyobb életve-
zetési probléma elé kerültek, akkor 
szakembereink nyújtanak mentorá-
lást, tanácsadást.”  
(Puskás Hajnalka, Család és Karrier 
Pont, BKMKIK) 

Háztartásgazdaság-

tan képzés 
 
2019.05.22-23., Csanádpalota 

 

 

 

 



EDDIGI TEVÉKENYSÉGEINK 

BESZÁMOLÓBAN 
 

Nemzeti Nők napja  
a CSAKPontban 

 
2019. márc. 25. (hétfő) 

 
Nők a családban 

esszépályázat 

 
A pitvarosi Család és KarrierPONT 
fogalmazás pályázatot hirdet általá-
nos iskolások részére.  
A pályázat témája: nők a családban. 
Terjedelem: max. 1 gépelt oldal 
(3000 karakter). 
Beküldési határidő: 2019. 03. 21. 
(péntek) 
A pályázatokat e-mailben várjuk a 
csak.pitvaros@gmail.com címre, a 

levélben feltüntetve a pályázó ne-
vét, lakhelyét és életkorát! 
Eredményhirdetés: 2019. 05. 25. 
(hétfő) 16:45-kor a CSAK Pontban 
(6914 Pitvaros, Arany János u. 
16/1.). 
 

Esszépályázat  

felhívás 

 
A történelem előrehaladtával egyre 
nagyobb szerepet vállalnak és kap-
nak a nők társadalmunkban, mára 
már rengeteg tanulmány, sőt a mé-
dia is felkapta ezt a témát. 
Mindeközben a nők családban be-
töltött szerepét túlzottan egyértel-
műnek vesszük, amit pedig nem 
lenne szabad. 
Ezért szeretnénk a család legőszin-
tébb, ezért leghitelesebb forrását 
megkérdezni a véleményéről: a 
gyerekek, titeket.  
Írjatok egyoldalas fogalmazást női 
családtagjaitokról, miket tesznek 
azért, hogy nektek, a családotoknak 
jobb legyen?  
Miket szoktak otthon, veletek együtt 
csinálni, amivel titeket segítenek? A 
megfogalmazást a fantáziátokra 
bízzuk! 

 



PROGRAMAJÁNLÓ 

 

  



CSAK GONDOLATAINK 

A CSAKtív körről 

Ocskóné Szénási Ágnes 

 
„Szerintem a Csaktív körnek az a lé-
nyege, hogy itt megoszthatjuk egy-
mással az ötleteinket és a tapaszta-
latainkat is. Segítséget is kérhetünk 
egymástól, és ha van valami fel-
adat, azt kiírjuk a Facebook csopor-
tunkba, 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 szeretne venni, ami-
ben fejlődni szeretne,és  amiben ki-
próbálná magát. 
 
Szabó Attila 

 
„A Csaktív kör a kályha, onnan indul 
minden. Közös munka, egymás se-
gítése.” 
 
Szepesi Andrea 
 
„A Csaktív körnek a lényege az, 
amit Ági is elmondott.  
Elsősorban az, hogy egymást tudjuk 
segíteni és támogatni hasznos taná-
csokkal és infókkal, valamint fontos 
az előadásokon való részvétel és a 
fejlesztések, illetve a Facebook 

posztok, azokhoz hozzászólhatunk, 
és nagyon sok hasznos információt 
kapunk.” 
 
Feuerwerker Daniella 

 
„A Csaktív kör olyan aktív emberek 
társasága, ahol az emberek meg-
osztják egymással a véleményüket, 
illetve jó és hasznos ötleteiket.  
Számunkra fontos a csapatmunka, 
a közös cselekvés és a folyamatos 
fejlődés. Benne van a Csaktív cso-
port nevében is, hogy aktív.” 
 
Domokos Zoltán 

 
„A Csaktívot én úgy tudnám defini-
álni, hogy egy olyan kör, ahol egy-
mást tudjuk fejleszteni ösztönözni.”  
Ha bárki bármilyen feladatban el-
akad, a csoportból mindig segít neki 
valaki.  
Egyfajta közösségi fejlesztés, egy 
közösségi platform, ahol mindany-
nyian tudunk tanulni és fejlődni. 
 

A CSAKPontról 
 
Ocskóné Szénási Ágnes 

 
„A Csakpont Csanád-Család olyan 
kör, ahol a feladatokat mi magunk 
választjuk meg a sokféle közül. 



Előadásokat tarthatunk, vagy csak 
közönségként részt vehetünk. Klu-
bokban beszélgethetünk, megoszt-
hatjuk egymással a tapasztalatain-
kat.  
A fejlesztéseken nagyon sokat tu-
dunk tanulni, beszámolót írhatunk, 
interjúkat készíthetünk, elmondhat-
juk a véleményünket írásban, szó-
ban. Nagyon sok segítséget kapunk 
egymástól.  
Ez nagyon-nagyon jó dolog, és én is 
azt érzem, hogy nagyon sokat fej-
lődtem. Így, hogy itthon vagyok a 
kislányommal, ez nekem nagyon hi-
ányzott már. Sokkal könnyebb lesz 
visszatérnem a munkába.  Januárig 
van még időm eldönteni, hogy mit 
szeretnék.  
Szívesen lennék itt munkatárs, ha 
lenne rá lehetőség, ennek érdeké-
ben egy-két hónapig akár önkéntes-
ként is tudnék tevékenykedni. Régi 
vágyam vált valóra azzal, hogy vide-
ószerkesztésben is kipróbálhattam 
magam.  
 
Szepesi Andrea 

 
Ebből indul ki minden. Ahhoz, hogy 
a Csaktív kör és más Facebookos 
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. 
 

Lázárné Szakál Adrienn 

 
Segít azoknak, akik állást keresnek. 
Sok mindenbe beletanulnak, meg-
növekszik az önbizalmuk, felkészíti 
az embereket a következő életsza-
kaszra, munkára, és többféle fel-
adatban is kipróbálhatja magát min-
denki. Továbbá érdekes előadá-
sokra is lehet itt jelentkezni, tanulni, 
fejlődni.  
 
Simon Zsanett 

 
Éppen ma kaptam egy állásajánla-
tot, fontolgattam, de kisgyermekem 
mellett csak 4 órában tudtam volna 
vállalni. Ez nem felelt meg a mun-
káltatónak. Ekkor realizálódott ben-
nem, hogy mekkora lehetőség a 
családbarát munkahely, amit ti is 
képviseltek és hangsúlyoztok, és 
népszerűsítitek a vállalkozók köré-
ben.  

Koronavírus helyzet 

a CSAKPontnál 

Világszerte nagy gazdasági válsá-
got okozott a koronavírus, rengeteg 

 



 ember lett munkanélküli. A CSAK 
Pont önkéntesei között is van olyan, 
aki a vírus miatt veszítette el a mun-
káját. 
Itt lehetőségünk van otthonról, on-
line önkéntes munkát vállalni, ami-
vel a Nonprofit Hagyomány Alapít-
vány működését tudjuk segíteni eb-
ben a nehéz vírushelyzetben is. Kö-
zös munkával, jó csapattal zajlik a 
háttérmunka. 

M. Ágnes 
 

Erasmusosként  

Mikulásfalván 
 
A Mikulás és a karácsony közeled-
tével mai napig örömmel emlék-
szem vissza arra a télre, amikor 
Erasmus ösztöndíjas hallgatóként 
fél évig Finnországban tanulhattam. 
Oulu város egyeteme ekkor kirán-
dulást szervezett Rovaniemibe, ami 
a finn Lappföld fővárosa.  
Utunk során gyönyörű havas feny-
veseket láthattunk, s volt, hogy meg 
kellett állnunk a busszal az útra té-
vedt rénszarvasok miatt.  
A Mikulás otthonát, a Santa Claus 
Village-t Rovaniemi város központ-
jától nyolc kilométernyire találtuk 
meg, ami az északi sarkkörnél he-
lyezkedik el. 
Amennyiben ottani tartózkodásod-
kor átlépsz az Északi-Sarkkörön, 
ami az egyik ajándékbolt padlójára 

fel is van festve, erről még bizonyít-
ványt is állítanak ki a számodra.  
Természetesen láthattuk az igazi 
Mikulást és bájos rénszarvasait is. 
Széleskörű itt a lehetőségek tár-
háza, rénszarvas és a husky szafari 
is van.  
A Mikulás faluban több mesebeli 
ajándékboltot is találunk, a szemfü-
lesek a csodálatos sarki fényt, az 
aurora borealis-t is megpillanthatják 
az égen. Továbbá opció a rénszar-
vas és hótalpas szán bérlésére is. 
Szintén itt található az Arktikum Tu-
dományos Múzeum is, amit az idő 
szűkössége miatt csak kívülről tud-
tunk megnézni.  
Mikulás postahivatal is működik a 
falucskában, ahonnan ajándékot és 
levelet is küldhetünk szeretteink-
nek. Mindenkinek ajánlom, hogy ha 
teheti, látogasson el egyszer ide. 

B. M. Rita

 

 



  CSAK FELHÍVÁSOK 

CSAKarácsonyi  

csomagok feladása 

párokban 

Kedves Csaktívok! 

 

Aki szeretne jelentkezni a CSAKa-
rányonyi sorsolásra, kérem 

csaktiv.csanad@gmail.com 
e-mailcímen jelezze december 7-ig. 

A CSAKtív párokat kisorsoljuk,  
szóval esélyes, hogy ismerős pá-

rod lesz. 
 

Feltételek: 

 

-visszamondani, csakis a sorsolás 
előtt lehetséges 
-az ajándékok max 2000 Ft-ig 
-kérlek titeket, hogy a kommuniká-
ció legyen meg a pároddal legalább 
addig, amíg megbeszélitek, hogy 
külditek a csomagokat. 
 

CSAK Karácsony 
 
Legelőször az általános iskolában, 
majd a gimnáziumban találkoztam 
ezzel a szokással, amit Magyaror-
szágon csak „karácsonyi húzás” 
vagy „mikulás húzás” néven emle-
getünk. Ma már hazánkban is elter-
jedt ez a hagyomány, nem csak az 
iskolákban, hanem a munkahelye-
ken, illetve baráti társaságokban is. 
Úgy tudnám a lényegét összefog-
lalni dióhéjban, hogy a jelentkezők 
neveit - akik jelen esetben a CSAK-
tív Körből kerültek ki – egy kalapba 
tesszük és mindenki kihúz egy ne-
vet, akinek karácsonyi ajándékot 
ad. 
A karácsonyi csomagok értékhatár 
összegét közös megegyezéssel 
2000 forintra tettük. Az ajándékok 
eljuttatása a célszemélyekhez, ki-
nek-kinek lehetőségeihez mérten, 
személyesen vagy csomagküldés 
formájában valósulhat meg. 
Az ajándékozás azonban nem me-
rül ki tárgyi dolgokban, hanem az 
ajándékozók személyre szabott 
meglepetést, verset esetleg kis vi-
deót is adhatnak egymásnak. A ne-
vek zoom-os kisorsolásának idő-
pontját december 15-re tűztük ki, 
amelyre szeretettel várjuk mind a 
huszonhat résztvevőt! 

B. M. Rita

 



CSAK A CSALÁD 

Mit tegyünk, HA? 

Lázas a gyermek! 
 

 
Ha lázas a gyermek, fontos azt tud-
nunk, hogy a láz nem betegség, ha-
nem tünet, tehát azt mutatja meg, 
hogy valami nincs rendben a kis-
gyermek szervezetében.  
A láz hasznos, hiszen az immun-
rendszer aktívan dolgozik a kóroko-
zókkal szemben, hiszen a baktériu-
mok, kórokozók a magasabb hő-
mérsékleten jobban pusztulnak el. A 
mai ajánlások szerint, ha csak hő-
emelkedése van a gyermeknek, 
nem kell lázat csillapítani, ha a gyer-
mek közérzete egyebekben jó. Láz-
ról 38 Celsius fok felett beszélünk, 
37-38 Celsius fok között hőemelke-
dés, 39-40 Celsius fok között pedig 
magas láz. A lázmérés történhet 
rectálisan (ezt általában 0-2 év 

között alkalmazzuk), fülhőmérővel 
(óvodás, kisiskolás korban), illetve 
hónaljban is lehet mérni (körülbelül 
3 éves kortól). Kétféle lázcsillapítási 
módszert különböztetünk meg: fizi-
kális és gyógyszeres. 
Fizikális lázcsillapítás közé tartozik 
a hűtőfürdő és a hűtőborogatás.  
Hűtőfürdő esetén törekedjünk a kí-
méletességre.  
A kádba vizet töltünk, ami a testhő-
mérséklettel megegyező hőmérsék-
letű és ebbe ültessünk 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 hőle-
adást, ami a lázcsillapítást is akadá-
lyozhatja. 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 becsa-
varjuk, mely során a hólyagvéde-
lemre gondoljunk! A húgyhólyagra a 
vizes lepedő alá egy száraz anyagot 
tegyünk, illetve a végtagok boroga-
tásánál az ízületeket hagyjuk ki.  Ha 
a vizes ruhák átmelegednek, akkor 

 



cseréljük, körülbelül 2-3 alkalom-
mal.  
Fontos, hogy lázas gyermeket ne 
takarjuk be nagy, vastag takarókkal, 
mert megakadályozzuk a szervezet 
hőleadását! Itassuk bő folyadékkal 
és adjunk neki könnyű ételeket.  
A gyógyszeres lázcsillapítás során 
háromféle gyógyszer közül választ-
hatunk, attól függően, hogy melyik a 
hatásos a gyermek számára: ami-
dazophen (pl. germicid kúp), ibupro-
fen (pl. nurofen szuszpenzió), para-
cetamol tartalmúak (pl. panadol 
szuszpenzió). 

Lázárné Szakáll Adrienn 
 

A gyógyító természet 

 
Amikor csak tehetjük, töltsünk el 
egy kis időt a természetben, mégpe-
dig a fák közelében. Akár már heti 
fél óra zöld környezetben eltöltött 
idő is jótékonyan hat az egészségi 
állapotunkra.  

Tudományosan is igazolt tény, hogy 
az erdő, minden rezdülésével együtt 
az idegrendszerünk azon részére 
hat, amely a feszültség oldásáért fe-
lelős. Azok az illatanyagok pedig, 
amelyekkel a növények kommuni-
kálnak, a légzésünkön keresztül jó-
tékonyan befolyásolják immunrend-
szerünk működését. Egy erdőben 
tett séta nagyon megnyugtatóan tud 
hatni a testre és a lélekre egyaránt. 
Az erdőfürdő mozgalom Japánból 
származik, ahol ez a fajta stressz 
megelőző program az ottani egész-
ségügyi ellátás elfogadott formája. 
Az ezeréves terápia szerint az em-
ber is a természet része, és szüksé-
günk van az egymáshoz való kap-
csolódásra. Az én személyes ked-
venc helyem, ahová érdemes el-
menni feltöltődni, a mártélyi tájvé-
delmi körzet, amely Hódmezővásár-
hellyel egy vonalban, a Tisza bal 
partján található. A település párat-
lan természeti értékekkel bír, most 
leginkább a nyugalom szigete. Itt lé-
pésről lépésre pozitív energiával töl-
tődhetnek fel a látogatók. A füves, 
homokos part mellett hosszú, fákkal 
teli liget is gyönyörűvé teszi Már-
télyt. Tájképileg is megható ez a 
csodálatos látvány. 

Sz. J. Orsolya 
 

Ötlet: 
 
https://www.pontvelem.hu 
https://www.profession.hu  

https://www.pontvelem.hu/
https://www.profession.hu/cikk/irany-a-zold-a-legjobb-stresszoldoI


CSAK A JÓ MUNKA 

A Jövő szakmái 

 I. 
 
Egy pár percre szeretném elkalau-
zolni önöket a jövő szakmáinak vilá-
gába, ahol egy kicsit kizökkenhe-
tünk a szürke hétköznapokból. Kép-
zeljük csak el 20 év múlva mennyi új 
izgalmas munkakör fog létrejönni, 
amelyek ma még csak nem is létez-
nek.  
De a jövő helyett először tekintsünk 
a jelenbe. Az „influencer”, szakról 
pár éve még senki sem halott, és 
nem is gondoltuk volna, hogy lesz 
ilyen. A rendkívül gyors digitális fej-
lődés és a technológiai piac azon-
ban létrehozta.  
 
„Vendégélmény-menedzser” 

Feladatai a gyorséttermi vendégek 
udvarias köszöntése mellett az új 
eszközök, az ételrendelő progra-
mok működésének és a rendelések 
felvételének modern bemutatása - 
de ha a vevő kéri, készségesen se-
gítenek a rendelések összeállításá-
ban, leadásában és az asztali ki-
szolgálás igénybevételét is ők inté-
zik.  
 
Chatbot-fejlesztő 

Kezdenek beszivárogni az ügyfél-
szolgálatokra a chatbotok és a 

virtuális asszisztensek. Ezek intelli-
gens automata ügyfélszolgálatok, 
amelyek emberi közreműködés nél-
kül válaszolnak meg egyelőre még 
csak egyszerűbb ügyfélkérdéseket.  
Ha érezted már úgy, hogy egy meg-
látogatott honlap felugró ablaka va-
lóban megszólított és releváns vála-
szokat adott a feltett kérdéseidre, 
akkor jól dolgozott a chatbot-fej-
lesztő.  
Azonban most csukjuk be a sze-
münket és képzeljük el, milyen lesz 
az élet 20 év múlva. Legújabb kuta-
tások szerint számos új munkahely 
és szakma fog létrejönni, amelyeket 
ma még nem ismerünk.  
A robotika, 3D nyomtatás, a mester-
séges intelligencia és a VR (kiter-
jesztett virtuális valóság)… Nyakun-
kon egy újabb ipari forradalom, 
amely sok mindent megváltoztat, 
amit eddig a munkaerőpiac és a 
munkahelyek működéséről gondol-
tunk.  
Ötlet: www.digitalhungary.hu 

M. Tamás

 



CSAK NORRIS

Besenyő Pistabá 
és CSAK Norris 
a CSAK Pontban 

CSAK Besenyő István: Igaz-e, 
hogy nagy csakos támogatást 
csakis egy ember kezébe adtak? 
CSAK Norris: Akarták nekem 
adni, CSAK nem fogadtam el, mert 
nem fájt rá a bölcsesség fogam… 
CSAK Besenyő István: …és aki 
soha semmire nem tud válaszolni 
és egy személyben döntheti el, 
hogy kinek menyit fizet.? 
CSAK Norris: Én mindenre vála-
szolok. IGEN… vagy NEM. Amúgy 
van rajtam kívül más személy, aki 
dönteni tud? 
CSAK Besenyő István: Tudja-e 
CSAK Úr, hogy egy vezető csak 
annyit követelhet meg az úgyneve-
zett beosztottjaitól, amit Ő maga is 
maradéktalanul végre tud hajtani? 
CSAK Norris: Nekem nincs be-
osztottam, így magamat végre is 
hajtom. 
CSAK Besenyő István: Igaz, 
hogy semmi tevékenységről nincs 
szerződés? 
CSAK Norris: A semmiről minek 
szerződés? Amúgy én vagyok a 
szerződés… is. 
CSAK Besenyő István: Közben 
büntetik a "fekete" munkát? 
CSAK Norris: Igen, azt nagyon, 
de a szürkét, a rózsaszínt és a bu-
gyivöröset is. 
CSAK Besenyő István: Van va-
lakinek vörös bugyija? 

CSAK Norris: Itt a CSAK Pontban 
se bugyi, se vörös? CSAK egyedül 
én vagyok, ahol még a gatyámat is 
felajánlottam a Segítségbanknak. 
CSAK Besenyő István: Van "ar-
cuk" kirakni a Nagy Magyar nevét a 
kormány támogatásával? 
CSAK Norris: Egyrészt az arcom 
mindenütt ott van, másrészt csak 
fele nevem magyar, az is CSAK. 
Harmadrészt a biciklikormány nem 
támogat, CSAK magamat támoga-
tom, ha a szemközti kocsmából me-
gyek haza… 
CSAK Besenyő István: Közben 
papír nélkül fenyegetik a rászoruló-
kat, hogy kirúglak? 
CSAK Norris: Papír nélkül mon-
dom, hogy itt mindenki rám szorul. 
Magamat rúgom ki, ha berúgok a 
legjobb pitvarosi kocsmában. Ön rá-
szoruló, Pista? 
CSAK Besenyő István: Én 
CSAK a Maaargitra szorultam rá, 
pedig CSAK kiszorítottam belőle a 
levegőt… de itt én kérdezek. Igaz-e, 
ha nem dolgozol a hét minden nap-
ján nem kapsz semmit? 
CSAK Norris: Én napi 48 órát dol-
gozom, hétvégén többet is. De én 
CSAK adok! 
CSAK Besenyő István: Na, ez 
a rabszolga törvény! Itt Svájcban 
már a börtön hűvösében ülne… 
CSAK Norris: Én jót állok azokért 
is, akik ülnek, illetve szívesen be-
ülök, hogy valaki jobban meg tudjon 
állni az életben. Mert én mindenkit 
támogatok. A tűzoltókat, katonákat 
is, sőt a tüzet és a tüzeseket külön 
is. Miután a bicajkormány engem 
nem támogat, én támogatom a kor-
mányt, az államot és államat. De az 
állam is én vagyok! 
 

B. József 

 



CSAK NORRIS 

poénoldal 
 
2020. november 16-án létrehoztuk a 
Csak Norris csoportot a Faceboo-
kon! 
Ezen az oldalon gyűjtjük a legjobb 
CSAK Norris-os és CSAK Pontra 
aktualizált poénokat, amiket lelkes 
Csaktív tagok küldenek be a jó han-
gulat reményében. A vicceknek na-
gyon sok jótékony hatása van a 
szervezetünkre is, hiszen csökkenti 
a stresszt, energiát ad, felszabadít. 
A munkahelyen csapatot kovácsol, 
javítja az emberi kapcsolatokat, 
szórakoztat. Sokan nem tartják fon-
tosnak a humort, mert úgy gondol-
ják, vannak ennél fontosabb dolgok 
is az életben. Azonban úgy vélem, 
hogy humor nélkül nincsen jókedv, 
felszabadultság, könnyedség érzés 
sem. Helyette esetleg komorság, 
befeszülés a munkahelyen, illetve 
szigorú szabálytartás, ami létrejö-
het. Fontos megemlíteni még, hogy 
kell hozzá egyfajta önismeret is, hi-
szen nem mindegy, mikor és kinek 
mondjuk a viccet. Minden nap feltöl-
tünk egy viccet a csoportba, ezáltal 
segítve egymást és másokat, hogy 
a napunk mindig jó kedvvel legyen 
megkoronázva, és együtt tudjuk 
folytatni lelkesen az aznapi teendő-
inket. A humor és a nevetés az em-
beri életünk fontos része, éppen 
ezért ez az igazi oka annak, hogy 
ezt az oldalt létrehoztuk. 

R. J. Andrea 
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