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AKTUÁLIS HETI AKTIVITÁSOK
Ha hétfő, akkor
CSAK kávé!
Minden hétfőn, így ezen a héten is
egy reggeli zoom beszélgetéssel
kezdjük meg a hetet. Ezen a megbeszélésen sor került a heti programok megbeszélésére.
További egyeztetések időpontjait is
tisztáztuk. Erről minden héten készül egy táblázat, amit a CSAKtív
tagok láthatnak.
Szóba került az elektronikus újságírás fejlesztés időpontjának véglegesítése. A fejlesztésen az online
kiadvány munkatársai vehetnek
részt.
Egyéb CSAKPont munkáját érintő
kérdések merültek fel, amire megoldás is született. Pl. a vírus megnehezíti a havi aláírni való papírok rendezését, de házról házra eljuttatva
igyekszünk elkerülni a „tömeges”
aláírást. Így tovább tart ugyan, de a
csapat összedolgozva határidőre
megoldja a papírok leadását.
A heti feladatokat átlátva és elvállalva indulunk neki a munkának!
M. Ágnes

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 családanyákat ismerhettünk meg.
A két nap során nagyon sokat beszélgettünk, kis csoportokban, párokban is dolgoztunk együtt különböző feladatokon, így egymást is
jobban megismertük, illetve hasznos ötletekkel gazdagodtunk.
Megszereztük a munka és a magánélet megfelelő és hatékony menedzseléséhez szükséges ismereteket, kommunikációs, együttműködési, konfliktus és stresszkezelési
készségeket.
Elsajátítottuk az időbeosztási és
erőforrás gazdálkodási, önismereti,

helyzetértékelési, munka hatékonyságnövelési, a pozitív, kooperatív
gondolkodás és 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

Álláskeresési klub
A keddi álláskeresési klub-beszélgetésen vendégünk volt korábbi önkéntes kollégánk, Kádár Szabina,
aki cukrászként helyezkedett el Mezőhegyesen. Arról beszélgettünk,
mivel foglalkozik most, és hogyan
segített neki a munkaerőpiaci elhelyezkedésében a CsakPont. Szabina részt vett a munkaerőpiaci reintegrációs képzésen, fejlesztéseken, több előadáson is. Kiemelte,
hogy neki leginkább az állásinterjúra való felkészítés segített, magabiztosan vett részt az állásinterjún,
ki is választották őt.

Azt üzente minden álláskeresőnek,
hogy soha ne adjuk fel, próbálkozzunk, fejlesszük magunkat folyamatosan, hogy el tudjuk érni a számunkra megfelelő állást.
A klub második felében Fazekas
Éva álláskeresési tanácsadó online
előadásának egy részletét tekintettük meg, amely arról szólt, hogyan
kell tökéletesen önéletrajzot írni.
Ezután egy résztvevő álláskereső
édesanya sablon által készített önéletrajzát néztük meg, javaslatokat
fogalmaztunk meg hozzá közösen,
ezzel segítve őt az állásinterjúra
való bejutásra.
O. Sz. Ágnes

Előadás
fejlesztésekről
A Nonprofit Hagyomány Alapítvány
egyik trénere, Utasi Melinda, szerdán vállalkozz okosan és gazdálkodj tudatosan témákról beszélt.
Az elmúlt években Melinda több
képzést és fejlesztést is tartott nekünk.
Erre példa a Munkaerőpiaci Reintegrációs képzés, Munka és Magánélet Összehangolása képzés, illetve
Gazdálkodj Tudatosan fejlesztés.
A gazdálkodj tudatosan témában
Melinda elmondta, hogy mennyire
fontos a pénz tudatos beosztása.
Ehhez különböző ötleteket adott a
fejlesztés résztvevőinek, például a
kártyás fizetés előnyeiről.

,,Csütörtökön sem
mondunk csütörtököt”

A Vállalkozz Okosan fejlesztésen a
magánvállalkozás elindításához
szükséges alapismereteket sajátítottuk el.
M. Ágnes

Női gondolatok
Utasi Melinda társaságában egy
igazi jó hangulatú női beszélgetős
klub vette kezdetét. Szeretünk egy
olyan közösséghez tartozni, ahol
hasonló problémákkal küzdő nőkkel
oszthatjuk meg tapasztalatainkat.
Egy ilyen közösségben (pl. vállalkozó nőknek is van ilyen) a nők meg
tudják beszélni a problémákat, és
meg tudják osztani a sikereiket is,
ezzel segítve egymásnak.
A CSAK Pont is egy jó közösség,
ahol segítséget kapunk, hogy felkészülve térjünk vissza a munkaerőpiacra. Fejlesztjük magunkat, megismerjük képességeinket és támogatjuk egymást.
M. Ágnes

Minden csütörtökön este Segítségbank klubot tartunk Baksa Józseffel.
Az online találkozón újonnan csatlakozott érdeklődők is részt vettek.
A segítséggazdák döntése, hogy a
Segítségbank rendszere még egy
hétig tesztelésre kerül, és azt követően élesben működtetik.
A Vállalkozási Online Kerekasztal
összehívásának időpontjai tisztázva
lettek.
A Kerekasztalt minden hónap 16-án
16 órakor Zoom csatornán tartják
meg, ahová működő vállalkozás
képviselőit és vállalkozást indítókat
várják.
R. J. Andrea

EDDIGI TEVÉKENYSÉGEINK
KÉPEKBEN
Álláskeresési rapid
Sikeres nők vidéken
randi fejlesztés
előadás
2019.09.19

A háromalkalmas fejlesztés során
támogató közösségben, játékos
módon készítettük fel a résztvevőket az álláskeresés során felmerülő helyzetekre, segítséget nyújtottunk a motivációs levél és önéletrajz
megírásában.
Ezeken felül pedig abban is segítünk, hogy mindenki megtalálja a
hozzá illő álláshirdetést, továbbá
reményeink szerint munkahelyet is.

2019.10.24

Az előadás helyszíne Pitvaros

EDDIGI TEVÉKENYSÉGEINK
BESZÁMOLÓBAN
Csak Belső Kedvenc
Képzés, avagy
a “gólya” kérdése
2020.09.19.-én az egyik kedvenc
mentorom, Viniczai Andrea tartott
egy kétnapos belső képzést a
CSAKPontos munkatársaknak.
Miért kedvenc? Talán azért, mert
Andi nagyban befolyásolta a további
tevékenységemet a szervezet munkájában és bátorított, hogy ha megfelelően odafigyelek és ismerem önmagam, akkor jó esélyekkel hasznos tagja lehetek ennek a közösségnek. A képzés hét munkatárs és
három önkéntes kommunikációjára
helyezte a hangsúlyt. A CSAKPontos munkatársak és önkéntesek a
képzésen csapatépítést, közösségépítést sajátíthattak el, miközben
fejlődtek és új dolgokat tanulhattak.
Andi képzései tele vannak újabbnálújabb feladványokkal, amelyben
mindenki szívesen részt vesz, mivel
fenntartja az interakciókat. Új honlapok bemutatásával is próbál minket
fejleszteni, ahol a résztvevők kommunikálhatnak egymással.
Például a menti.com, ahova válaszokat beküldve jobban megismerhetjük egymást az interneten keresztül.
A képzés során egyik kedvenc játékom volt a Szerinted milyen állat

szimbolizál téged? című, melyben a
rejtélyes gólya is előkerült. A kétnapos képzés során voltak, akik nagyon jól ismerték egymást, mások
most találkoztak először. Itt került
szóba a gólya, mivel valaki ezt az állatot választotta, hogy ez jellemzi a
legjobban.
Mindenki véleménye szerint a gólya
vidám, újító, szeret utazni, egyik
helyről a másik helyre költözik, alkalmazkodó, vidám karakter. Mindenki lányra tippelt, mégpedig rám,
de nem én voltam a gólya.
Nagyon titokzatosan, de kiderült,
hogy a CSAKPont 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 kérdezett:
„Az ingázás miatt vagy a gólya, Józsi?”
Baksa József elmondta, hogy azért
választotta ezt az állatot mert “van
egy kicsi köze a CSAKPonthoz,
mint a logóban is látszik, a gólya
szájában ott van egy gyermek, mely
a családalapítást szimbolizálja”.
Megjegyezte még, igaz, egy gyermeke született, de majdnem hét
van, és szeret utazni, de mindig
visszatér oda, ahonnan elindult.
F.Daniella

CSAK A CSALÁD
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 részét akkor is “karanténban”
töltöttem, amikor még nem volt pandémia.
Körülbelül egy éve történt, hogy el
kellett mennem csontkovácshoz,
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 csinálok szabadidőmben. A feltett kérdésekre nem igazán tudtam
válaszolni, noha történelem tanár
végzettségem is van, viszont a gyerekek minden percéről be tudtam
volna számolni. De ott kivételesen
rám volt egy idegen kíváncsi.
Sok anya elveszik a hétköznapokban. Azóta elkezdtem megkeresni
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
tűzhely őrzése. Sokunknak csak ez
a feladata, és szerencsések vagyunk, hogy csak ez. De mikor jövünk rá, hogy mindez nem elegendő, mivel előtte is volt aktív életünk, és a gyerekek is egyszer felnőnek, 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 gondolatokat és ráeszmélést követően elkezdtem sportolni. Törzsizomzatot erősítettem.
Már nem fáj a hátam, és megtanultam újra egyenesen járni.

Sokat vagyunk a szabad levegőn,
így gyerekek szabadon szórakozhatnak. Én meg felnézek az égre,
akár imádkozhatok is, mert bent
mindig csak lefelé figyelek: „Kinek
kell kezet mosni, kinek kell orrot törölni?"
Cipelek, noszogatok és babakocsit
taszítok szinte mindig, de már nem
bosszankodom ezen annyit, mert
erősebb lettem, és mikor elalszanak
a picik, alig várom, hogy kiterítsem
a tornaszőnyeget. Amikor 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 szakdolgozatomhoz és elkezdtem írni,
és rengeteget olvastam. A streszszoldás 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
vagyok, mert újra elhiszem, hogy
nem csak főzni (vagy azt se, mert
nem finom), és játszani tudok. Újra
dolgozom! Igen, részmunkaidőben
esténként egy családbarát munkahelyen, ahol nem kérnek túl sokat,
de amit adni tudok, azt elismerik.
Amikor összehajtom este a tornaszőnyeget, megyek és a munkámmal lehet, hogy egy olyan anyának
segítek, aki úgy érzi, egyedül maradt a családjában, ahol pedig
őszintén szereti mindenki egymást.
Ettől boldog vagyok, és reggel, amikor 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 köszönhetünk 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

CSAK GONDOLATAINK
ADVENT
Karácsonyi
hagyományok

Karácsonyi
illatvarázs
Karácsonykor megszokhattuk már a
gyönyörű díszes adventi koszorúkat, a csillogó ünnepi fényeket, és
hogy az egész lakást átjárja a friss
fenyőfa és a finom karácsonyi sütemények illata.
Ezek mellett van néhány praktika,
amivel még jobban otthonunkba varázsolhatjuk a karácsonyi ünnep érzését és varázsát, mégpedig olyan
illatokkal, amelyeket akár a konyhánkban is megtalálhatunk, hiszen
a karácsony nem csak a szemnek
szól.
Jellegzetes illatok a fenyő mellett
például a fahéj, szegfűszeges narancs és a vanília.
A fahéj a rengeteg jótékony hatása
mellett az advent és a karácsony
legmeghatározóbb illata.
Mécseshez vagy gyertyához erősítve ennek illata még jobban felerősödik, így az egész lakást fahéj illat
járhatja át.
Ha vanília illattal árasztanánk el lakásunkat, ugyanezt a praktikát kipróbálhatjuk fahéjrúd helyett vaníliarúddal.
L. Csilla

Az adventi időszakban több fogalom
is felmerül a karácsonnyal kapcsolatban, de vajon tudjuk, hogy melyik
mit jelent? Mi a regölés? Miért állítunk jászolt? Miért készítenek Luca
széket?
Adventi koszorú
Az adventi időszakot Szent András
napját követő vasárnaptól, vagyis
november 30-tól kell számolni, méghozzá úgy, hogy karácsonyig egyegy gyertyát kell meggyújtani az adventi koszorún. Az ünnep a Jézus
születéséig tartó várakozást jelenti,
a koszorún lévő gyertyák az ő életét
jelképezik. Az első gyertya színe a
lila: a templomi terítő lila, a szertartáson a pap lila miseruhát vagy stólát visel, illetve az adventi koszorún

elsőnek meggyulladó gyertya színe
is lila. A második gyertya színe hasonlóképpen a lila. Az advent mellett a nagyböjti időszaknak is lila az
ünnepi színe az egyházi liturgiában.
Számos helyen a karácsonyt megelőző hetekben a lilát kékkel helyettesítik, hogy a két ünnepet megkülönböztessék egymástól. A harmadik gyertya színe, advent harmadik
vasárnapja “Gaudete” (örvendjetek!) kiemelkedik a többi közül, advent második felének kezdetét jelzi.
Színe a rózsaszín, amely az örömöt
szimbolizálja. A negyedik gyertya
színe a bűnbánatot kifejező lila. Az
adventi koszorún mind a négy gyertya egyszerre ég ezen a napon.
Luca széke
Luca napja, december 13-a, gonoszjáró napnak is tartják a néphagyomány szerint. A babona azt
mondja, hogy a 13 napon át készített, kilenc fából barkácsolt Luca
székre állva meg lehet pillantani a
boszorkányokat. Ezután a széket
tűzbe kell dobni, ezzel elpusztítva a
boszikat. Állítólag, aki mindezt helyesen teszi, az hallhatja, ahogy a
boszorkányok sírnak a szék megsemmisítése közben.
Betlehemezés
A többszereplős, énekes pásztorjáték arról kapta a nevét, hogy a Betlehemben történteket meséli el Heródes intézkedésétől, Mária és

József szökésén át a háromkirályok
látogatásáig. Fő kelléke a jászol
vagy a kézzel barkácsolt betlehem,
amit a szereplők házról házra visznek magukkal, miközben minden
családnak előadják a jól ismert történetet jókívánságaikkal tarkítva. A
műsort követően pedig a házigazda
figyelmessége jeléül megvendégeli
a beöltözött résztvevőket.
Karácsonyfa állítás
A fenyő feldíszítésének története
egészen a 16. századig nyúlik viszsza. Úgy tartották, hogy a zöld, illatos fa elűzi a rossz szellemeket és
cserébe egészséget és szerencsét
hoz a ház lakóinak. Ezért fenyőgalylyakat akasztottak fel mindenhová,
csak később kezdődött a fák kivágása és egészben való beállítása a
szobába. Eleinte kizárólag gyertyákat rögzítettek fel rá, később almával, dióval, valamint fából és textiltilból készült díszekkel dekorálták.
Magyarországon csak a 19. században terjedt el a karácsonyfa állítás
szokása.
Karácsonyi ételek
Jóformán minden ünnepi ételnek
megvan a maga jelentősége. A néphit szerint a mák gazdagságot hozott, a méz megédesítette a mindennapokat, míg a dió az ártó szándékot semmisítette meg. A halászlé
szerves része a menünek a mai napig, hiszen a hal pikkelye pénzt hoz

a házhoz, ahogyan a töltött káposzta a jövő évi nélkülözés ellen
szolgált.

szándéka is volt a fiúknak, hiszen
többnyire olyan házakhoz jártak,
ahol még akadt hajadon leány.

Éjféli mise
A keresztények körében a december 24-én tartott éjféli mise látogatása az egyik legfontosabb hagyománynak számít a karácsony kapcsán. Ha valaki feláll Luca székére,
megláthatja a boszorkányokat, de
azt is tartja a szóbeszéd, hogy amíg
az emberek a szentmisén vannak,
addig állataik összegyűlnek és kibeszélik gazdáikat.

Aprószentek
December 28-án, vagyis aprószentek napján azokra a kisdedekre emlékeznek, akiket Heródes, Jézus keresése közben halálra ítélt. Ilyenkor
a férfiak fűzfából készült vesszővel,
illetve korbáccsal járják a falut, hogy
gyengéden megcsapkodják a lányokat és asszonyokat, mondván,
hogy hajdanán a fiúk szenvedtek,
most a nőknek kell.

Jászol állítás
Mivel a kis Jézust születése után a
jászolba tették, ezért a fekvőhelynek szimbolikus jelentősége van.
Méghozzá annyira erős, hogy régi
hagyomány szerint vidéken az ünnepi vacsorán az asztal alá szénát
és szalmát tesznek, hogy a ház a
betlehemi istállóra hajazzon. Sőt vidéken az is szokás, hogy saját jászolt barkácsolnak az emberek.

Fagyöngy
Egyre több külföldi szokás is behálódzik a karácsonyi ünnepkörbe. Az
egyik leginkább kedvelt a fagyöngy
fellógatása, amiről úgy tartja a legenda, hogy ha két ember alá áll és
csókot vált, akkor szerelembe esnek. A mondás is úgy tartja, hogy fagyöngy alatt szabad a csók.
Forrás: https://femina.hu/karacsony/karacsonyi-szokasok-hagyomanyok/

Regölés
Vidéken - elsősorban a Dunántúlon
- még manapság is szokás a regölés, ami egyfajta termékenységvarázslás. A regősök hangos énekkel
és még hangosabb zajjal - furulyával, köcsögdobbal és csörgő lánccal
zavart keltve - a háznépének jó jövő
évi termést, bőséget és gazdagságot kívántak. Általában hátsó

F.Daniella

CSAK GONDOLATAINK
A CSAKtív körről

A CSAKPontról

Kálmánné Ábrahám Edit: „A Csaktív kör egy privát csoport. A csoport
vezetése, illetve a tagjai csaktívizálják, buzdítják egymást.”

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

Cseh Gabriella: „Ha röviden kell
mondani, akkor a kapcsolat, a kommunikáció, és az információk megosztása a lényege. Kapcsolattartás
a közösségen 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 CsakPont
munkáját.
Ugyanakkor egymásnak is segíthetünk munkatársainknak és önmagunkat is fejleszthetjük.”
Kissné Angyal Viktória: „A Csaktív
egy olyan kör, ahol sok mindent
megtanulhatunk. Betekintést nyerhetünk olyan új dolgokba, amelyeket nem is ismertünk azelőtt.
Leszkó Csilla
„Szerintem a Csaktív egy olyan kör,
ahol egymást segíthetjük, közösen
fejlődhetünk és munkálkodhatunk
is.”

Feuerwerker Daniella: „CsakPont,
családbarát munkahely, a családanyák visszasegítése 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. Folyamatosan
tanulok, fejlődők, új dolgokat próbálhatok ki, ezáltal magamat is tesztelem, hogy éppen az a terület nekem
való -e vagy sem.
Domokos Zoltán: Örvendek, hogy
a CsakPontba bekerültem, mert
rengeteg új dolgot volt szerencsém
megtanulni. Mint a Zoom értekezletek házigazdája, sokszor hallottam
a fejlesztéseket, előadásokat, így
ezek megmaradtak bennem.

CSAK A JÓ MUNKA
A Jövő menő
Szakmái II.
Nosztalgista
A feladatuk az lesz, hogy hozzanak
létre egy tipikus nyugdíjas falut, otthont, ahol az idősek újraélhetik azokat az éveiket, amikor boldogok voltak.
A nosztalgikus megvizsgálja, hogy
mit kedveltek a múltban, újraépíti 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 legboldogabb éveik szerint élhetik az életüket. A nosztalgista ilyen környezet kialakításában
lesz a segítségükre.
A művégtag és szerv
fejlesztő, designer
A következő nagy tudományos áttörés a neurológiai úton irányítható
művégtagok fejlesztése lehet, amihez 3D nyomtatással állítanák elő a
húst és a bőrt.
Ilyen módszerrel szerveket is lehetne tervezni, ami megalapozhatja

a szerv és testrészkészítő szakmát.
Létrehozhatnak majd ilyen technológiával akár májat és vesét, melyek
donorokként is szolgálhatnak.
A sci-fik érdekes 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, épületeket is létrehozni, a jövőben pedig ez gyakorlatban is működni fog, és ennek következtében nagyon sok humán erőforrást 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 értesítésre kell
koncentrálnunk. Ebben segít majd
nekünk az összpontosítási szakember, mert a jövőkutatók szerint a
technológiai fejlődés szédítő gyorsulásával még durvább koncentrációs krízisekre készülhetünk.
Ötlet: www.digitalhungary.hu
M. Tamás

CSAK FELHÍVÁSOK
Öltöztessük
Battonyát az Advent
fényeibe
Egy csodás kezdeményezést hozott
el a mi kis városunkba, Battonyára
Hoffmann-né Szabó Mónika helyi
lakos.
Mónika könyvtárosként dolgozik,
több kulturális rendezvény szervezésében vesz részt.
Több mint 50 település csatlakozott
ehhez a kedves solymári kezdeményezéshez.
Ennek a lényege az, hogy december 1-től 24-ig minden nap más battonyai család kidíszített ablaka világít, a jelentkezők között előzetesen
kiosztott, titkos sorszámok alapján.
Az ablakdíszben meg kell jelennie a
sorszámnak is, amely az Advent
adott napját jelöli. Szenteste pedig
az összes ablak egyszerre világít
majd.
Hogy melyik nap, hol található a sorszámmal ellátott kidíszített világító
ablak, az meglepetés, mert azt a
"vadászoknak" városunkban sétálva, biciklizve, autókázva kell
megkeresniük, lefényképezni, majd
feltölteni a Battonyai Advent nevű
facebook csoportba. Ehhez segítség is lesz, hiszen minden reggel
megjelenik majd a térkép, amelyen
jól behatárolt területeket bejárva

találhatjuk meg az aznapi "kinyitandó" ablakokat.
Minden este montázs készül, az aznap "kinyitott" ablakokból, ami másnapig a facebook csoport borítóképe lesz.
Örömmel tudtuk meg, hogy annyian
jelentkeztek ablak díszítőknek,
hogy egy számból több ablak is készült, izgalmasabbá téve a keresgélést.
Nyertes, díjazott, első és második
hely nincs, mert ez nem verseny. Itt
mindenki nyer!
Mind a díszítő, mind a "vadász", illetve az is, aki csak gyönyörködik
egy-egy szépen feldíszített ablakban.
Ez egy igazi mindennapos családi,
baráti program, amely szebbé teszi
minden lakos karácsonyát.

M. Ágnes
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