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„Hitelesség nincsen konkrétság nélkül.”
Oravecz Imre

AKTUÁLIS HETI AKTIVITÁSOK
Újságírás fejlesztés

A

z 50. héten, szerdán, 9 órai kezdéssel
Brînzan – Antal Cristina, a kiadvány felelős szerkesztője, CSAKtív elektronikus újságírás fejlesztést tartott. A fejlesztés témái: sajtótörténet, sajtóműfajok, 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 sajátosságok elsajátítása érdekében a résztvevők olyan
gyakorlatokat végeztek, amelyben hosszabb
cikkeket kellett 160 karakterben összefoglalni.
Cristina bemutatta a hír tartalmi felépítését,
amelyet egy fordított piramissal szemléltetett,
amely a tartalom fontossági sorrendjét jelöli.
Ebből megtudhattuk, hogy a hír leadje tartalmazza a legfontosabb információkat, míg a kevésbé fontosak az anyag végére kerülnek. Egy
nagy család, ahol, ha valakinek valamilyen problémája, kérdése van, akkor mindig talál valakit,
aki tud segíteni, és bárkihez lehet bizalommal
fordulni. Nagyon sokat lehet fejlődni akár magunk, akár a többi résztvevő megismerésével.
B. M. Rita

Tippek és ötletek
a családi kassza gyarapításához
étfőn este Simon Zsanett volt a meghívott, aki hasznos tanácsokkal látta el a
résztvevőket. A Családi Kassza klubon a
háztartással kapcsolatos gazdálkodásáról be-

H

szélt, illetve különböző háztartási költséghatékony technikákra hívta fel a figyelmet.
Emellett elmondta, hogy a kézműves háztartási
eszközök készítése előnyös, valamint a kézzel
készített tárgyakat akár értékesíteni is lehet.
R. J. Andrea

Belső képzés

C

SAKPontos munkatársaknak tartott Viniczai Andrea belső képzést december 14.15.-én. A kétnapos képzésen kilenc munkatárs vett részt. A téma a csapatépítés, a közösségépítés volt. A témák bemutatása mellett
Andrea több online felületen elkészített csopor-
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tos gyakorlatokkal sarkallta aktivitásra a résztvevőket. A különböző feladatok teljesítésénél a
csoport tagjai más-más csoportokba voltak beosztva, ezáltal a résztvevők jobban megismerhették egymás.
Az első nap témái között szerepelt a személyiségfejlesztés, önismeret, illetve a személyiség
típusok bemutatása.
A képzés egyik résztvevője elmondta: „A
menti.com alkalmazás segítségével megválaszolhattuk az a kérdést, hogyan érezzük magunkat, illetve mit szeretnénk a jövőben elérni
CSAKPonton 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.
Feladatunk 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
kiderült ebből a feladatból, hogy mit gondolunk
magunkról, hol vagyunk ebben a közösségben,
illetve hova szeretnénk eljutni."
A második találkozón az időgazdálkodás, az
asszertív és a konstruktív kommunikáció témái
kerültek előtérbe. Ezen a napon is Andrea különböző gyakorlatokkal szemléltette mondandóját.

terjedelméről. Ági önéletrajzánál láthattuk, hogy
pozitív az, ha a munkatapasztalatokat, munkaköröket részletesen leírjuk. Túlzásba azonban
nem eshetünk, ugyanis a munkáltatónak nincs
annyi ideje, hogy mindent végig olvasson, szorítkozzunk tehát a lényegre.
B. M. Rita

CSAKarácsonyi sorsolás
CSAKarácsonyi sorsoláson a CSAKtív kör
tagjai szép számban voltak jelen. B. M. Rita
vezette a sorsolást egy online szerencsekerék segítségével. A körcikkekre a résztvevők neveit és fényképeit tüntették fel. A sorsoláson a kihúzott nevek sorra lekerültek szerencsekerékről, így a végére mindenki tudta, hogy
kit kell megajándékozni. A munkahelyi titkos karácsonyi ajándékozásnak az emberek egy része
határozottan örül. Az eseményt követően elgondolkodtam azon, hogy egy munkahelyen kinek
érdemes karácsonyra ajándékot adni?
1. Akit kihúztunk

A

2. Kedvenc kollégánknak
3. Főnökünknek

A képzés egyik résztvevője így nyilatkozott: „Nagyon örülök, hogy részt vehettem ezen a képzésen, mert sokat tanultam, és még jobban megismerhettem társaimat, és vezetőnket is."
O. Sz. Ágnes

Hogyan írjunk önéletrajzot?
december 15.-i Álláskereső klubon
Fezekas Éva előadásából merítkezve három önéletrajz került elemzésre. Szó volt
az önéletrajz tartalmáról, szerkezetéről és a

A

B. M. Rita

AKTUÁLIS HETI AKTIVITÁSOK
míg az aktív korú férfiak 78 százaléka. Ebből az
adatból látszik, hogy a nők nehezebben találnak
munkát, főleg a gyerekvállalást követő időszakban.
A család és karrier klubban Utasi Melindával interaktív beszélgetés vette kezdetét, ahol a jelenlévők elmondhatták, hogyan osztják el a napi feladatokat a családban a gyermekvállalást követően. A munka és a magánélet egyensúlyának
kialakítása fontos. Fontos az „Én" idő, hogy a
családtagok mindegyike ki tudjon kapcsolódni,
fel tudjon töltődni.
M. Ágnes

Háztartásgazdaságtan
Vállalkozói online
kerekasztal-beszélgetés

A

vállalkozói online kerekasztal beszélgetés két házigazdája Utasi Melinda a BácsKiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara gazdasági igazgatója, valamint Baksa József projektvezető. Melinda először Jákri Beátát
kérdezte arról, hogy milyen hatással volt vállalkozására a koronavírus helyzet? A következő
vendég, Janó Dániel elmondta, hogy véleménye
szerint a jelenlegi időszak a legalkalmasabb a
vállalkozásokra. A vállalkozói kerekasztal beszélgetésnek nyolc vállalkozó meghívottja volt.
Remélhetőleg, január 16.-án is lesz hasonló kerekasztal beszélgetés, illetve az azt követő hónapokban 16.-án.
B. M. Rita

A nők helyzete az Európai Unióban

E

urópában a lakosság 51 százaléka nő és
49 százaléka férfi. Az aktív korú (20-64
éves) nők csupán 67 százaléka dolgozik,

lőzetes regisztrációt követően tartott képzést Utasi Melinda december 17.-18.-án.
A kétnapos képzésen nyolc munkatárs
vett részt. A kellemes légkör és a folyamatos
kommunikáció gördülékennyé tette a két napot.

E

Az első képzési napon a családmodellek, a háztartási feladatok, a beosztás, a családi költségvetés, a hitelfelvétel témái kerültek előtérbe. A
résztvevők minden témához hozzászóltak, kifejezték véleményüket.
Melinda iránymutatásként tanácsot adott a családanyáknak, a nőknek a munka hatékony felosztásával kapcsolatban.
A feladatelosztással, a segítség igénybevételével és a hatékony kommunikációval a családanyák és a nők több tehertől szabadulhatnak
meg.
A második képzési nap témái az egészséges
ételek, a fenntartható gazdaság, a fenntartható
élet voltak. A résztvevők sokat beszéltek egymással, megosztva tapasztalataikat.
O. Sz. Ágnes
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Szolgáltatások népszerűsítése

A

Segítségbank felajánlásai között szolgáltatások is szerepelhetnek. Erre példa az,
ha valaki olyan tudással rendelkezik,
olyan tevékenységet, vagy hobbit folytat, amelyet szívesen megosztana másokkal, azt a Segítségbankban felajánlhatja. A Segítségbankot a
CSAKtív körben már működtetik.
A szívekkel rendelkezők a beváltást követően
elégedettek voltak a nyújtott szolgáltatásokkal
és a tárgyakkal is.
A Segítségbankot a közeljövőben már szélesebb körben fogják működtetni. A kivitelezés
egyik módjaként a CSAKtív kör tagjai egy rövid
videóban bemutatják a szolgáltatásaikat. Az elkészült kreatív, saját ötleten alapuló videók közül a legjobb kerül a hirdetésbe.

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 Pasporta Servo Ingyenes
Vendéglátó Szolgálattal, és Jarlibro segítségével Brazíliában és Japánban is reszt vehetett a
világtalálkozón. A nyelvet hazai és nemzetközi
közösségek százai használják a gyakorlatban
különböző 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. Esperanto álnéven jelentette meg
az első könyvét az eszperantó nyelvet részletezve, ezzel egy könnyen megtanulható és politikailag semleges nyelvet hozott létre, amely
„meghaladja” a nemzetkultúrák határait, és előmozdítja a békét és a nemzetközi megértést az
emberek között. A Z est résztvevői Segítségbank szívet vagy könyvet választhattak nyereményként. Várhatóan 2021-ben is lesznek hasonló előadások minden hónap első péntekén.

M. Ágnes

Mire Jó az Eszperantó?

D

ecember 18.-án Baksa József, a Szegedi
Eszperantó Kör és Baghy Gyula Társaság vezetője, a Magyarországi

B. M. Rita

„ Egy olyan csapatban, ahol 30-40-50 éve
ismerik egymást a játékosok, olyan mennyiségű szeretet van, amit nehéz leírni.”
Egri János

AKTÍV EGYÜTTMŰKÖDÉSEK
Wass Albert
Nő az erő! a Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete
Kik vagyunk? Mi a célunk?
A Nő az erő! a Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete programja, mely a Magyar Állam és az Európai Unió támogatásával, Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalával partnerségben valósul meg. Komplex programunk fő célja a munkaerő-piacon hátrányban
lévő nők helyzetének hosszú távú javítása, a
család és a munka összeegyeztethetőségének
előmozdítása a nők munkavállalását segítő szolgáltatásokkal és a munkáltatókkal, egyéb munkaerő-piaci szereplőkkel való együttműködéssel.

8800 Nagykanizsa, Sugár u. 28.,
Telefon: (+3693)311322
email: csakpontkanizsa@gmail.com
Szőlősi Márta szakmai vezető,
telefon: (+3670)9338767,
email: szolosi.marta@gmail.com

Hol és hogyan vehetők igénybe a szolgáltatások?
A Nő az erő! program szolgáltatásai valamennyi
Zala megyei aktív korú személy számára elérhetőek. A Nagykanizsán található Család és KarrierPONT-ban a program valamennyi szolgáltatásáról információt biztosítunk, továbbá személyes tanácsadást nyújtunk.

További információ: noazero.hu
www.zalamegye.voroskereszt.hu/noazero
Kedvezményezett:
Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete
8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7.
Tel: +36 92 510 415
E-mail: megyeititkarsag@mvkzala.hu
Web: zalamegye.voroskereszt.hu

CSAK FELHÍVÁSOK
Kedves CSAKtív Kör tagok!

Mesélj nekünk a családodról!

A következő felhívás azoknak szól, akik szívesen készítenek magukról egy videó bemutatkozást. A videó hossza 3 - 5 perces lehet!

Kedves Szülők!

Miért készíts videós bemutatkozást?
Az emberek több, mint 75%-a néz online videókat hetente és a statisztikák szerint a látottak
95%-át meg is jegyzik és fel is tudják idézni a
későbbiekben. Ez a tény is azt mutatja, hogy a
videó-önéletrajz működik, érdemes az elkészítésébe energiát fektetni.
Mit tartalmazzon a videó?
Az ilyen típusú jelentkezésnek rövidnek, tömörnek és magával ragadónak kell lennie. Fontos,
hogy a videó végig fenntartsa a figyelmet és kellően informatív legyen, hasonlóképpen egy hagyományos bemutatkozáshoz. Fontos a videó
készítője kompetenciáinak bemutatása.
Értékelés és díjazás:
•

A videókat három szakmai zsűri bírálja el.

•

A hat legjobb videó készítője ingyenes videó-bemutatkozás készítés fejlesztésen
vehet részt.

•

Az első helyezettnek a Segítségbank 5
szívet ajánl fel.

A videók beküldésének határideje: 2021.01.04.
A videókat a csakponthalo@gmail.com emailcímre várjuk. A videókat névvel ellátva MP4
/ MOV formátumban küldjétek be.
Értékelés: 2021.01.11.
CSAKtívok csak aktívan és kreatívan!

Mutassátok meg, milyen a családodtok élete.
Küldjetek egy fényképet és meséljetek kicsit a
szeretteitekről!
Bárhol is vagy, mutasd be nekünk a családod!
Küldj egy képet és mesélj például arról, hogy:
• ki a leginkább irányító személy a családban?
• ki tud a legjobban megnevettetni?
• ki a legrendetlenebb/a rendmániás?
• mi a szokásos vasárnapi (vagy ünnepi) ebéd
vagy vacsora?
• milyen játékokat szoktatok együtt játszani?
• mit csináltok közösen a szabadidőtökben?
• hány emberre gondolsz, amikor a családodról
beszélsz?
Az írást névvel és település névvel ellátva kérjük
küldd el nekünk a CSAKTIV.csanad@gmail.com
e-mailcímre 2020.01.05.-ig. Kövesd figyelemmel a kiadványunkat! A legjobb anyagokat a
CSAKtív elektronikus kiadványban közöljük.

Segítségbank
A Segítségbank, a Csanád Család és KarrierPont Egymást Segítő Szolgáltatása. A Segítségbank azért alakult meg, hogy a tagoknak lehetőségük legyen szolgáltatásokat, tárgyi eszközöket felajánlani, amelyeket más tagok igénybe
tudnak venni, így egyfajta virtuális piacot hoz
létre a felajánlások és az azokat igénybe vevő
tagok között.
A Segítségbankot első körben a Család és KarrierPont képzésein résztvevők számára elérhető.

„A jól elrendelt munka minden gyarapodás
talpköve.”
Széchenyi István

CSAK A JÓ MUNKA

Wass Albert

Hogyan legyél sikeres az állásinterjún?

F

azekas 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 állásinterjú, hiszen ez
nyit kaput a vágyott munka felé. Ekkor
ragadhatjuk meg az alkalmat, hogy meggyőzzük
a kiválasztott munkahely képviselőjét arról, hogy
mi vagyunk a legalkalmasabbak a meghirdetett
pozíció betöltésére.

Vigyázz, hogy ne ess át a ló túloldalára, ne dobálózz nagy szavakkal, és ne akarj mindentudónak tűnni.

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

Ez által a munkaadót is meggyőzöd arról, hogy
megvan benned az, amit keresnek. Csak valós
dolgokat állíts magadról, hiszen egy váratlan keresztkérdés vagy teszt kínos szituációba hozhat.

•

•

Emeld ki a pozitív tulajdonságaidat, de
semmiképp se állíts valótlant!

Mikor előzetes tapasztalataidról beszélsz, mindig hangsúlyozd azokat a készségeket, amelyeken sikerült fejlesztened, és a megpályázott
munka szempontjából relevánsak.

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 miniszoknyát. 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.
•

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
tördeld a kezeidet, és kerüld a túlzott gesztikulációt.

B. Emőke

„Tiszteld őseidet, mert rajtok keresztül
nyertél életet és örököltél Istent és Hazát.”
Wass Albert

CSAK A CSALÁD
Advent a mi családunknál
elkészíteni biztonságosabb volt, és sajnos a környéken sehol egy fenyő, amiről ágat lehetett
volna vágni. Persze advent első vasárnapját követően a koszorút már megettük, de van még
tészta a fagyasztóban, és a gyertyák egy üvegtálba költöztek gyöngysorral körbetekerve.
Szépül a gyerekszoba is, mivel már teletűzdeltük a faliújságot karácsonyfákkal, kézlenyomattal festett Mikulással, és kartonra ragasztott
vatta hóemberrel. Kitettem a fényfüzért az ablakba, mert a fiam aggódott, hogy a Mikulás nem
talál ide a sötétben.

A

z idei advent más, mint az eddigiek. A
gyerekek nőnek, egyre több mindent értenek meg, és egyre aktívabb résztvevői az
eseményeknek. A fiam már hetekkel az adventi
idő-szak előtt tollbamondta az apjának a saját
adventi kívánságlistáját. Ült a kis székén, szemben a még kisebb testvére, a férjem térdelt mellettük, és csak mondta az ötleteit.
A lapra firkált valamit, a férjem pedig a firka
mellé írta, amit mondott. Valahogy úgy alakult,
hogy az a lista mindannyiunk listájává vált. Idén
nem megyünk az adventi vásárba, nem lesz körhinta, nem megyünk együtt bevásárolni sem.
Igaz, ezeket nem is írtuk fel. Itthon maradunk
mind, már hetek óta hol kicsit betegen, hol unatkozva.
A nagyszülők néha meglátogatnak. Sok régebben megszokott dolgot nem teszünk, de helyette
sok minden mást igen, ami miatt reménykeltő és
boldog várakozássá válik ez az időszak számunkra. Idén nem vettünk adventi koszorút sem,
de készítettünk mézeskalácsból egyet, mert azt

A fenyőfára sem vettünk díszt, pedig tavaly is
csak azt a felét díszítettük, ami látszik azért,
hogy legyen idén azon is kézzel festett sógyurma dísz a fényes arany gömbök mellett.
Jobb kedvünk lesz tőle, még akkor is, ha a kisfiú
szerint a fiús karácsonyfadísz igenis fekete. Így
a gyurmát a fiúnk feketére, a lányunk pirosra festette.

CSAK A CSALÁD
Idén nem megyünk templomba sem. Van viszont egy angyalunk a szobában, aki széttárt
kék krepp szárnyaival vigyáz ránk, és emlékeztet minket a karácsony ígéretére. Amikor apának
ebédszünete van a home officeban, és az iroda
újra hálószobává változik egy fél órára, akkor
körbe üljük az asztalt, és a gyertyafény mellett
hálát adunk Istennek, ki-ki korának megfelelően.
Már majdnem megtanultunk egy dalt, és a vacsora utáni őrület négy hétig most mérséklődik,
mert újra elővettük a “Borit”, amiből minden este
egy adventi történetet mesélünk. Hárman ülünk
egy fotelben. A lány az egyik lábamon, a fiú a
másikon, alig látom a szöveget a sok babahajtól,
de nagyon jó érzés, hogy hozzám bújnak. Ilyenkor olyan halkan, csendesen figyelnek. Elvarázsolja őket az adventi várakozás.
Bár még javában tart az advent, már tudom mit
fogok tenni, mikor vége lesz. Megnézem újra a
családunk adventi kívánságlistáját és mosolyogni fogok. Lehet, hogy sírok is majd egy kicsit.
Mert díszítettünk, amennyit csak bírtunk, szánkóztunk a dérben, még csokit is ettünk. Tudom,
hogy meglesz a dínó meg a robot is, és minden
nap együtt ebédelünk. De, ha helyreáll a világ
rendje, akkor soha még egy ilyen adventünk
nem lesz.
O. K Anita

egyidőben a CSAKPontos munkám se kerüljön
háttérbe. Nem volt könnyű, viszont a CSAKPontnál részt vettem az Időgazdálkodás nevű 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 voltak, tudták,
hogy össze kell fognunk, hogy ezen az egészen
túllendüljünk. A fejlesztésen tanultaknak, a türelemnek és az 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. Reggelente nem kellett rohanni, ezáltal
mind nyugodtabbak voltunk. Amikor sikerült időben végezni a teendőinkkel és leckék készen
voltak, szánhattunk időt a hobbijainkra is. Ez az
időszak nem volt könnyű, igazi kihívás mindanynyiunk számára, de együtt volt a család, többet
foglalkozhattam a gyerekeimmel, ami engem is
nagyon boldoggá tett.

Online oktatás szülői szemmel
ok szülőnek jelentett kihívást a gyerekek
vírushelyzet miatti online tanulása, főleg
munka mellett, több gyerekkel. Kétgyermekes anyaként nekem is meg kellett küzdenem
az adott helyzettel járó nehézségekkel, megpróbáltatásokkal.
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Mivel itthon voltak a lányaim, felborult az eddigi
mindennapi rutin. Sajnos erre a helyzetre nem
igazán lehetett felkészülni. Megoldást kellett találnom, hogy tanuljak a gyerekeimmel, el tudjam
végezni az otthoni feladatokat is, és ezzel

M. Julianna

„A legszebb gondolataink a szívünkben
teremnek”
Moldova György

CSAK GONDOLATAINK
A CSAKtív körről
Kovács Margó
Egy nagy család, ahol, ha valakinek valamilyen
problémája, kérdése van, akkor mindig talál valakit, aki tud segíteni, és bárkihez lehet bizalommal fordulni. Nagyon sokat lehet fejlődni akár
magunk, akár a többi résztvevő megismerésével.
Bagyinszkiné Marunák Márta
„Nekem a CSAKtív nagyon sokat adott, nőtt az
önbizalmam, rugalmasabb lettem, és másképpen kommunikálok. Köszönöm, amit eddig kaptam!”
Matuz Tamás
„Szerintem elsősorban, ahogy a nevében is
benne van, a CSAKPontot, mint szervezetet aktívan segítők társasága.”
Muntyán Ágnes
„A CSAKtív kör családias közösség, ahol egymást és a CSAKPontot 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.”
Ráczné Jochim Andrea
„Szerintem a CSAKtív kör családias közösség,
ahol egy nap többször is találkozhatunk és beszélünk online. Együtt egy csapatban dolgozunk, gondolkodunk, illetve tanulunk előadások,
klubok által és egymástól is.”
Sári Tünde
„A Csaktív egy olyan egymást segítő, fejlesztő
csoport, ahol a feladatok elosztása mellett bármiben segíthetünk egymásnak.”

A CSAKPontról
Kálmánné Ábrahám Edit
„Szeretném megragadni a lehetőséget, hogy
megköszönjem nektek, hogy részt vehetek ebben a programban.
Nincsenek véletlenek, én abban hiszek. A Facebookon találtam rátok, lehet, hogy jó lett volna
korábban. Nagyon jól érzem magam a köreitekben. Nagyon tetszett a képzés, amin részt vettem, a fejlesztések, előadások, klubok. Én is úgy
érzem, hogy sokat fejlődtem, és szeretnék még
többet tanulni.”
Cseh Gabriella
Új vagyok még itt, de voltak már olyan előadások, amelyek felejthetetlen élményt jelentettek
számomra. Tanulni úgy érdemes, ha közben élvezzük az előadásokat, képzéseket. A CSAKPontnál számomra nagyon fontos, hogy az emberek segítőkészek.
Multyán Gréta
Kiemelném a plakátszerkesztő fejlesztést, mert
itt annyit tanultam, 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, nagyon sokrétű előadások vannak,
mindenki talál biztosan olyat, ami érdekli, vagy
tetszik neki.
Sikerült beleásnom magam a plakát szerkesztésekbe, mindenképpen szeretnék majd videókat
is szerkeszteni.”

CSAK GONDOLATAINK
CSAK 5 körkérdés
z online találkozásaink alkalmával
sokszor nem látjuk egymás arcát, reakcióit a Zoomon. Vannak, akik bátran megnyilvánulnak egy-egy téma
kapcsán, de vannak, akik inkább szeretnek
meghúzódni a profilképük védett csendességében. Nem vagyunk egyformák, és pont ettől színes-kerek a világ. Ebben a kis rovatban
viszont most „CSAK-TE” mesélsz egy kicsit
magadról, s ezt CSAK neked köszönjük:
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M.Tamás: Motivációt keresnék, hogy még aktívabban és magasabb szinten sportoljak, focizzak.

Mága Julianna
Mi jut eszedbe arról, hogy munka/hivatás?
M. Julianna: Valamilyen cél érdekében tett erőfeszítés, megélhetés.
Milyen számodra az álom munkamunkahely?

Matuz Tamás
Mi jut eszedbe arról, hogy munka/hivatás?
M. Tamás: Ha olyan a munkánk, amit szeretünk
csinálni, akkor kikapcsolódás és hobbi, ellenkező esetben viszont feladatelvégzés, kötelezettség, megélhetés, jövedelem.
Milyen számodra az álom munka-munkahely?
M. Tamás: Egy saját vállalkozás indítása, irányítása.
Mi az, amit talán nem tudunk rólad, de szívesen
elmondanál magadról?
M. Tamás: Mindig nagyon érdekelt a pszichológia és mások viselkedése. Sajnos vannak rossz
tulajdonságaim, mint a késés és a lustaság, de
próbálok javítani rajtuk.
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.
Ha megváltoztathatnál valamit egyik napról a
másikra a világodban, mi lenne az?

M. Julianna: Az álom munkahely számomra egy
olyan munkahely, 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.
Mi az, amit talán nem tudunk rólad, de szívesen
elmondanál magadról?
M.Julianna: Szűkszavúnak tűnök így, online.
Nehezebben nyílok meg, de egyébként élőben
könnyen barátkozom, beszédesebb is vagyok.
Szeretek olvasni és szoktam néha verseket is
írni.
Meséld el mi a 3-4 legfontosabb dolog az életben?
M. Julianna: Család, testi-lelki egészség, biztos
megélhetés, ezáltal nyugodtabb élet.
Ha megváltoztathatnál valamit egyik napról a
másikra a világodban, mi lenne az?
M. Julianna: Mindenkinek lenne munkája, fedél
a feje felett.

Kérdező: CS. V. Edina

CSAK GONDOLATAINK
A karácsony apró titka
a mágikus fűszerkeverék
enyőág, gyertyaláng, angyalhaj, gömbök,
csengettyűk... Csak néhány apró eleme a
karácsonyt széppé és ünnepélyessé varázsoló kimeríthetetlen kelléktárnak. A sok csillogó
dekoráció és ínycsiklandozó falat között azonban kitűnik egy különleges íz és illat, amely nélkül nem lenne teljes az ünnepi asztal: a mézeskalácsé. Hogyan sűrítheti magába ez az aprócska, édes sütemény a karácsony varázsát?
Mi lehet a titka? Ezekre a kérdésekre próbálok
válaszolni, felidézve a mézeskalács családi receptjét, amely már kisgyerek korom óta mágikussá tesz minden karácsonyt.

F

Hozzávalók:
•

0,5 kg liszt

•

4 kanál folyékony méz

•

1 kiskanál szódabikarbóna

•

0,25 kg cukor

•

200 g vaj

•

0,25 kg cukor

A meleg mézben feloldjuk a vajat, majd hozzáadjuk a többi anyagot. Most következik a titok,
amely a jellegzetes ízt megadja: a mágikus fűszerkeverék. Adjunk a masszához egy-egy csipet fahéjat, szegfű-szeget és szegfűborsot.
Ha mindent összekevertünk, hagyjuk a tésztát
pihenni a következő napig. Ezután gyúrjunk kb.
3 mm vastagságúra a tésztát, és kezdjük el fémformákkal kivágni a változatos mintákat: mézeskalács emberkét, karácsonyfát, csillagot, angyalkát. Ha ez is megtörtént, helyezzük sütőpapírral bélelt tepsire a figurákat, tojássárgájával
kenjük meg őket, és helyezzük előmelegített sütőbe.
Mindezt követően 7-8 percnyi sütési idő után
már kész is a tökéletes, puha és ínycsiklandozó
sütemény. Vegyük ki a sütőből, várjunk néhány
percet míg kihűl, és máris fogyasztható. Aki még
látványosabbá szeretné tenni a süteményeket,
cukormázzal díszítheti. De a legfontosabb titkot
a végére hagytam: mindenik kis figurába szórjunk egy csipetnyi szeretetet. Csak így válik igazán mágikussá az ünnep.

B. Emőke

CSAK EZT OLVASSÁTOK!
F. DANIELLA
KEDVENC KÖNYVEI
Karácsony éjjel

F

ekete István novellája egyik kedvencem a
karácsonyi időszakban, mely emlékeztet
arra milyen volt gyereknek lenni. Az író
egész életében nagy jelentőséget tulajdonított a
katolikus ünnepeknek.
A húsvétok és mindenszentek elsősorban az önvizsgálatra és szeretteire emlékeztették, a karácsonyokat viszont mindenekelőtt közösségi eseményként élte meg.
A karácsonyra készülődés már december elején
elkezdődött. Az adventi gyertyák lángja és disznópörzsölések fellobbanó tüzei a karácsony közeledtét jelzik és vele a hóesését, a nyugalmat
és a szeretetet.
A fenyőfa díszítése és a betlehemi játékok
együttes élménye a barátok és rokonok összetartásának várva várt alkalmai, melyek csodálatos reményekkel kecsegtetnek gyerekeket és
felnőtteket egyaránt.
A karácsony általuk válik a Jóság és a Szeretet
közösségi ünnepévé.
A karácsony az egymásra figyelés ünnepe, és
Fekete István példás elbeszélései elhitetik velünk, hogy lehet és érdemes szeretni és jónak
lenni.
Karácsony éjjel című novellájában a megbocsátás és a ragaszkodás, a béke- és harmóniavágy
áll a központban.
Az a hiedelem járja, hogy Fekete István karácsonyi történetei varázserővel bírnak, hiszen saját
élményeinket is megelevenítik, és olvasója hamar azon kapja magát, hogy én is ezekre az
“emlékekre emlékezem”.

Csak egy kedvenc olvasmány
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okan nem tudják rólam, de negyedrészben zsidó vagyok apukám részéről. Hiába
a nevem németes hangzása, édesapám
apukája, az én nagypapám, zsidó származású
volt. A háború idején egy vonat vagonjában próbálták kivinni egy munkatárborba, de szerencsére kipréselte magát egy teherszállító vonat
kis ablakán, így megmenekült, de egy golyó a
jobb vállában élete végéig emlékeztette rá.
Anna Frank története minden bizonnyal nagyon
sokak meghatározó olvasásélménye, nekem is
az volt.
A német megszállók elől a családjával együtt
Amsterdamban bujkáló zsidó kislány 1942. június 1-jén, 13 éves korában kezdett el naplót vezetni, terve az volt, hogy feljegyzései alapján
könyvet ír a háborúról teljes képet festve a német megszállás éveiről Hollandiában. Sajnos a
könyv soha nem készült el, mivel Anna Frank
nem sokkal tizenhatodik születésnapja előtt a
bergen-belseni koncentrációs tábor poklában
életét vesztette. Naplója örök érvényű, megrendítő, amely mindazokhoz szól, akik szeretnék
jobban megérteni, mi történt a bujkáló zsidó családokkal a hitleri vészkorszakban.

Isten 6 nap alatt teremtette a világot. De csak miután Chuck Norris megteremtette a CSAKtívot.

CSAK NORRIS

A mi CSAKunk szívére tette mindkét kezét és

CSAK Norris 2. pontja

Miután Besenyő Igazmondó István CSAK abbahagyta a kérdezősködést, Maaargit hazateremtette. CSAK Norris 8 másodperc alatt lassan
futva ért a Műv. házba, ahol az igazgató kihívta
egy ping-pong meccsre. CSAK Norris 10 mp.
alatt 11:0-ra nyert úgy, hogy CSAK az ütő végével ütött. Miután megkapta a 3 aranyérmet, 7
mp. alatt lefutott a 100 méterre lévő Polgármesteri Hivatalhoz, ahol a polgármester visszamenőlegesen 100 évre díszpolgárrá nyilvánította.

A mi CSAKunk szívére tette mindkét kezét és lábát, mondván neki az összes szívének mindkét
pitvara Pitvarosért dobog, és így a föld fellett 1
méterrel lebegve megígérte, hogy a következő 7
évben még nagyobb lendülettel segíti a pitvarosiakat, hogy Pitvaros mielőbb legyen Pit város.
Ezután 6 mp. alatt lefutott a 100 méterre lévő
CSAK Ponthoz, ahol 10 mp alatt lenyírta a füvet,
kitakarított és tartott 3 fejlesztést és 2 képzést,
miközben megborotválkozott.
A résztvevő pitvarosiak állva tapsolták, miután
kezet fogott a szembe lévő II. János Pál pápa
szoborral.
Ugrott egyet és lehajtott CSAK 3 korsó Magyarok sörét a szemközti sarkon lévő kocsmában,
és saját magát támogatva visszatért a CSAK
Pontba, ahol még mindig tapsoltak...
Átadott 50 oklevelet a résztvevőknek, de ők
mind visszaadták, mondván, hogy ez CSAKis
CSAK Norrist érdemelheti meg.
B. József

PROGRAMAJÁNLÓ

Impresszum
CSAKtív Csanád Család, Család és
Karrierpont elektronikus kiadvány
Kiadó: Nonprofit Hagyomány Alapítvány,
6914 Pitvaros, Arany János utca, 16/1
Tartalom: CSAKtív Kör
Szerkesztés: Bónusz SikerPont KFT.
Tel: +36 20 350 2432
E-mail: CSAKtiv.csanad@gmail.com

