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                A Nemzet Asztalosa                    Álláskeresési klub 
 

ogyan lesz egy nehéz sorsú cigány fiú-
ból, nemzetközileg elismert alkotó mű-
vészember? Hogyan lehet a semmiből a 

legsötétebb mélységből elindulva eljutni arra a 
csúcsra, hogy valaki a Nemzet Asztalosmestere 
elismerést megkaphassa? Hogyan lehet egy ár-
vaházból eljutni oda, hogy a Versailles-i kastély 
asztalos felújítási munkáira őt hívják el?" 

December 21.-én, Rostás Árpád adott elő. Ár-
ván nőtt fel, és már gyermekként elhatározta, 
hogy híres emberré szeretne válni. A művész 
felnőttként elérte célját, nemzetközileg elismert 
alkotóművész lett. Az ökölvívásban is megmu-
tatkozott tehetsége, de ő inkább az asztalos 
szakmát választotta, azon belül a régi bútorok 
felújítását. Olyan kiemelkedő feladatokat kapott, 
mint faburkolatok és bútorok felújítása az Or-
szágházban, jelentős restaurációs munkák a 
Gellért termálfürdőben, a Louvre-ban, a Versail-
les kastélyban, a Magyar Tudományos Akadé-
mián, a Dohány utcai zsinagógán és még hosz-
szan sorolhatnánk. A mesterektől sokat tanult, 
mára már több gyermeket ösztönöz a szakma 
elsajátítására. Mivel nem elégszik meg azzal, 
hogy neki sikerült ez a példás kitörés, így tábo-
rokat is szervez hátrányos helyzetű gyerekek-
nek. Összesen 8500 gyermeket vitt el eddig ki-
rándulni. Küldetésének tekinti, hogy segítse az 
árva, illetve nehéz helyzetben lévő gyermeke-
ket. 2011-ben megkapta a Magyar Örökség dí-
jat. 2017-ben a Gránit Oroszlán Példakép díj is 
hozzá került.   

Rostás Árpád Facebook oldala: www.face-
book.com/Rostás-Árpád-a-nemzet-asztalosa 

     B. M. Rita  

 

 kedd esti álláskeresési klub beszélgetés 
családias hangulatban zajlott. Az idei év 
értékelésénél minden résztvevő el-

mondta, miben segített az álláskeresési előadá-
sokon, klub beszélgetéseken való részvétel. A 
beszélgetésen leginkább az önéletrajz írást, az 
állásinterjúkra való felkészülést, illetve az önér-
tékelés, önbizalom növelést emelték ki. Az egyik 
résztvevő elmondta: „Megbeszéltük hol tartunk 
az álláskeresésben, illetve milyen terveink van-
nak a jövő évre vonatkozóan, és azt, hogy mi-
lyen állást szeretnénk, milyen munkakörben, mi-
lyen feltételekkel szeretnénk elhelyezkedni. 
Összességében elmondható, hogy mindenki bi-
zakodva néz a jövő év elé, több álláslehetőség 
reményével várjuk az új esztendőt." 

O. Sz. Ágnes 

A csanádpalotai Roma Önkor-
mányzat volt elnökének előadása 

ecember 22-én, kedden délután Kincses 
Ferenc tartott nekünk előadást eddigi 
munkásságairól. Ferenc elmondta, hogy 

2007 óta ismeri Baksa Józsefet. József egy 
roma projekttel kapcsolatban kereste meg őt ak-
kor és a találkozást követően nagyon sok pályá-
zatot nyertek együtt. Többek között 10 éven ke-
resztül roma „Ki mit tud”-ot, Szegények karácso-
nyát, gyereknapot bonyolítottak le együtt. Fe-
renc 16 évig vezetett egy országos roma egye-
sületet, melynek „Együtt a romákért” volt a neve, 
majd 10 éven keresztül volt a csanádpalotai 
Roma Önkormányzat elnöke.  

M. Juianna 
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 „Hitelesség nincsen konkrétság nélkül.” 
Oravecz Imre 

 

AKTUÁLIS HETI AKTIVITÁSOK 



 

 

 

     Hogyan lehet kisgyermek mellett dolgozni a koronavírus idején? 
 

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

Az óvodák ügyeletet tartanak azok számára, 
akik nem tudják megoldani az otthoni 
munkavégzést. Ha bezár az óvoda, miközben a 
szülők munkába járnak, vagy home officeban 
dolgoznak, el kell dönteni, hogy mi a fontosabb 
a családban. Mert szülőként áldozatot kell 
hoznunk. Kevesebbet leszünk a kicsivel, vagy 
kevesebbet dolgozunk, vagy kevesebb időt 
szánunk magunkra, a pihenésre. De vannak 
lehetőségeink, ha home officeban kisgyermek 
mellett dolgozunk.  

Eldönthetjük, hogy egyáltalán akarunk-e ilyen 
formában dolgozni. Az első hetekben az aktuális 
évben megmaradt szabadságot fel lehet 
használni. Az első hetekben ki lehet venni a 
megmaradt szabadnapokat.  

Úgy gondolom, a pandémia alatt, elindult a 
családbarát munkahelyek felértékelődése. Ha 
az eredeti munkaidőt szeretnénk megtartani, 
akkor szükség lehet segítségre.  

A gyermekfelügyelet megszervezése plusz idő 
és anyagi ráfordítással is jár. Amennyiben a 
munkáltató nem tud alkalmazkodni a 
megváltozott lehetőségekhez, esedékes a  
munkahelyváltás is. Ha elégedettek  vagyunk a 
munkahelyünkkel, és a vezetőség is az új kihívá- 

 

sok megoldásában érdekelt, akkor újra lehet 
tárgyalni a munkaszerződést.  

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

Forrás: www.penzcentrum.hu 

O. K. Anita 

 „A jól elrendelt munka minden gyarapodás 
talpköve.” 

Széchenyi István 
 

 
Wass Albert CSAK A JÓ MUNKA 

http://www.penzcentrum.hu/


 

 

 

Szentes 

 

Tótkomlós 

 

 

KARÁCSONYI KÉPEK 
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KARÁCSONYI KÉPEK 



 

 

 

                         Karácsony 

 

ecember 24-én mindig sétálni mentek. 
Hócipőt húzott a kislány – akkoriban még 
volt ilyen: a cipő fölé húzták, gumiból volt, 

hogy be ne ázzon -, belecsúsztatta vékony kis 
kezét édesapja erős tenyerébe, és elindultak. 
Hó volt, ropogott a talpuk alatt, meg az is jó volt, 
hogy nem söpörték el minden ház előtt volt, ahol 
lefagyott, és lehetett csúszkálni. Nagyokat ka-
cagtak, hógolyóztak is közben. Ritkán sétálha-
tott apjával. Apa másik városban dolgozott, ko-
rán kelt, biciklizett az állomásra és szállt vonatra. 
Mondták az útitársak, hogy jóízűen meg is reg-
gelizett a vonaton: kibontotta a kockás konyha-
ruhát, és falatozta a szalonnát, kenyeret. Késő 
este jött csak haza az irodából, addigra anya 
már begyújtott a cserépkályhába, jó meleg volt 
az oldala: apa ott melengette a fájós derekát.  

De ilyenkor, karácsonykor jutott idő mindenre, 
sétára is. Megnézték a kirakatokat, bolondoztak, 
és lesték az angyalkát… Várták a csodát. 
Együtt. Hazafelé a kislány az ablakokat nézte: a 
függönyökön keresztül már sok helyütt kiszűrőd-
tek a karácsonyi fények, látta a feldíszített kará-
csonyfákat. Igen, még a Jézuskát is látni vélte, 
ahogy elrepült az egyik háztető fölött. Boldog iz-
galommal szaporázta lépteit, ahogy a házukhoz 
közeledtek. Vajon náluk járt-e már a Jézuska? 
Vajon mi lesz a fa alatt? Lesz megint narancs, 
baba, könyv?  

Mialatt apa a kapukulccsal babrált, ő odaszaladt 
az ablakhoz, hátha… A zsalugáter csak félig volt 
becsukva. A nagyszobában a szokott helyén állt 
a fenyő, és anya éppen a szaloncukrokat ag-
gatta az ágakra. Korán jöttek…  

Később, amikor megkérdezte, anya azt vála-
szolta: De igen, van Jézuska. Annak, aki hisz 
benne, van. Annak továbbra is ő hozza az aján-
dékot. Ebben megnyugodott, ez jó volt, helyreállt 
a lelkében a béke. És a baba is ott volt a fa alatt, 
a kedvenc babája lett: Brigitta baba. A Mama, 
szeretett Nagymamája Jézuskája hozta. Az volt 
az utolsó ajándéka… 

Sz. Marianna 

 

Költséghatékony karácsony 

 

ár csak néhány nap van hátra karácso-
nyig, sokan mégis ilyenkor kapkodnak a 
leginkább. Ajándékok, sütés-főzés, dí-

szítés, sok ilyenkor a tennivaló. Idén a vírushely-
zet sem kedvez nekünk. Számomra is más az 
idei ünnep, az anyagi helyzetünk sem olyan,  

D 

M 

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

Wass Albert 

 

CSAK A CSALÁD 



 

mint a vírushelyzet előtt volt. Természetesen en-
nek ellenére sem szerettem volna, hogy ke-
vésbé élvezzük az ünnepet. Sokat gondolkod-
tam azon, hogyan tudnék kicsit spórolni, hogy 
semmilyen fontos dolog ne hiányozzon és sze-
retteimet meg tudjam ajándékozni. 

Részt vettem egy két napos képzésen, melyet 
Utasi Melinda tréner tartott nekünk. A képzés a 
„Munka és magánélet-Háztartásgazdaságtan” 
volt. Megint sok ötlettel gazdagodtam, mint 
ahogy az eddigi képzéseken, fejlesztéseken. 
Melindától sok hasznos dolgot tanulhattunk, 
amivel hatékonyabban tudjuk kezelni az otthoni 
költségvetést.  Arról is beszélgettünk, hogy kinek 
milyen technika vált be, amivel többet spórolhat. 
A képzésen amellett, hogy jól éreztem magam, 
olyan tudással gazdagodtam, amelyet akár 
most, karácsonykor is tudok hasznosítani. Töb-
bek között például meg kell határozni a költség-
vetést, listát írni a bevételről, kiadásokról. Mielőtt 
bármit is vennénk, el kell dönteni, összesen 
mennyit szeretnénk ajándékokra szánni és en-
nél többet semmiképp sem költeni. De nem mu-
száj ajándékot venni, hisz lehet készíteni is. Le-
hetnek ezek kis műalkotások, saját készítésű 
édességek, közös emlékekkel megtöltött fotóal-
bumok is. Ezekkel nemcsak pénzt spórolhatunk, 
hanem igazán személyes, szívből jövő ajándé-
kokkal lephetjük meg szeretteinket. Drága, bol-
tokban vásárolható dekorációk helyett szerez-
zünk be néhány fenyőágat és készítsük el ma-
gunk a díszeket, melyeket kedvünk szerint de-
korálhatunk, akár a gyerekeinkkel együtt, akik 
biztosan élvezni fogják a közös kézműves tevé-
kenységet. 

És ami a legfontosabb. Ne feledkezzünk meg 
róla, hogy a karácsony nem a költekezésről és a 
stresszről szól. Örüljünk, hogy a családunkkal 
ünnepelhetünk, magunkhoz ölelhetjük gyerme-
keinket, szeretteinket, hisz ennél értékesebb 
ajándék nincs is a világon.  

M. Julianna 

 

Karácsonyi kandalló  

kartondobozból 

 

arácsony közeledtével több Facebook 
csoportban is láttam, hogy nagyon sokan 
elkészítették a kartonpapír kandallót, így 

én is kedvet kaptam hozzá, hogy megcsináljam. 
A kandalló cipősdobozokból, banános dobozok-
ból is megépíthető.  

A férjemmel egyszerű kartondobozokól állítottuk 
össze, így újrahasznosítottunk. A dobozokat 
vastag ragasztószalaggal ragasztottuk össze 
majd kőmintás tapétával vontuk be.  

Nagyon szép végeredményt kaptunk, amellyel 
nem csak karácsonykor, hanem egész évben 
dekorálhatjuk otthonunkat.  

Égősorral, girlanddal, tűzifával is díszíthetjük, il-
letve fekete kartonpapírra a tüzet is megrajzol-
hatjuk háttérnek. 

 

B. M. Rita 

K 

 

CSAK A CSALÁD 



 

 

 

                A CSAKtív körről         A CSAKPontról 
 

Kovács Margó 

Egy nagy család, ahol, ha valakinek valamilyen 
problémája, kérdése van, akkor mindig talál va-
lakit, aki tud segíteni, és bárkihez lehet bizalom-
mal fordulni. Nagyon sokat lehet fejlődni akár 
magunk, akár a többi résztvevő megismerésé-
vel.  

Bagyinszkiné Marunák Márta 

„Nekem a CSAKtív nagyon sokat adott, nőtt az 
önbizalmam, rugalmasabb lettem, és máskép-
pen kommunikálok. Köszönöm, amit eddig kap-
tam!” 

Matuz Tamás 

„Szerintem elsősorban, ahogy a nevében is 
benne van, a CSAKPontot, mint szervezetet ak-
tívan segítők társasága.” 

Muntyán Ágnes 

„A CSAKtív kör családias közösség, ahol egy-
mást 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 be-
szélünk online. Együtt egy csapatban dolgo-
zunk, gondolkodunk, illetve tanulunk előadások, 
klubok által és egymástól is.”  

Sári Tünde  

„A Csaktív egy olyan egymást segítő, fejlesztő 
csoport, ahol a feladatok elosztása mellett bár-
miben segíthetünk egymásnak.” 

 

Kálmánné Ábrahám Edit 

 „Szeretném megragadni a lehetőséget, hogy 
megköszönjem nektek, hogy részt vehetek eb-
ben a programban. 

Nincsenek véletlenek, én abban hiszek.  A Face-
bookon találtam rátok, lehet, hogy jó lett volna 
korábban. Nagyon jól érzem magam a köreitek-
ben. Nagyon tetszett a képzés, amin részt vet-
tem, 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 előadá-
sok, amelyek felejthetetlen élményt jelentettek 
számomra. Tanulni úgy érdemes, ha közben él-
vezzük az előadásokat, képzéseket. A CSAK-
Pontnál számomra nagyon fontos, hogy az em-
berek segítőkészek.  

Multyán Gréta 

Kiemelném a plakátszerkesztő fejlesztést, mert 
itt annyit tanultam, hogy a saját esküvői meghí-
vómat én csináltam meg. Itt nemcsak munkatár-
sak 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 szerkeszté-
sekbe, mindenképpen szeretnék majd videókat 
is szerkeszteni.” 

 „A legszebb gondolataink a szívünkben 
teremnek” 

Moldova György 

 

CSAK GONDOLATAINK 



 

CSAK 5 körkérdés 

z online találkozásaink alkalmával 
sokszor nem látjuk egymás arcát, re-
akcióit a Zoomon. Vannak, akik bátran 

megnyilvánulnak egy-egy téma kapcsán, de 
vannak, akik inkább szeretnek meghúzódni a 
profilképük védett csendességében. Nem va-
gyunk egyformák, és pont ettől színes-kerek 
a világ. Ebben a kis rovatban viszont most 
„CSAK-TE” mesélsz egy kicsit magadról, s 
ezt CSAK neked köszönjük: 

 

Domokos Zoltán 

Mi jut eszedbe arról, hogy munka / hivatás? 

D. Zoltán: Munka, amit pénzért a megélhetésért 
csinálunk a saját magunk fenntartásért. A hiva-
tás az, amit elhivatottságból és a belső meggyő-
ződés miatt teszünk. 

Milyen számodra az álom munka-munkahely? 

D. Zoltán: Az álom munkahely az, ahol a stresszt 
a legkisebb szintre lehet csökkenteni és a legha-
tékonyabban lehet végezni a munkát. Nem utá-
lattal megy be az ember dolgozni, hanem ré-
szese egy nemes feladatnak, amiben részt tud 
vállalni. 

Meséld el mi a 3-4 legfontosabb dolog az élet-
ben? 

D. Zoltán: Szeretnék alkotni valami olyat, amire, 
ha eljön a számadás ideje jó érzéssel vissza tu-
dok nézni.  

Feuerwerker Daniella 

Mi jut eszedbe arról, hogy munka / hivatás? 

F. Daniella: Számomra a munkám a hivatásom. 
Rendőr vagyok.  

 

Ha valamit csinálok, azt szeretem a legfelsőbb 
fokig fejleszteni és a képességeimhez mérten a 
legjobban ellátni bármiről is legyen szó. Most a 
munkám a gyermeknevelés egy és fél éves kis-
fiammal vagyok itthon közben fejlesztem ma-
gam önkéntesként a CsakPontnál. 

Milyen számodra az álom munka-munkahely? 

F. Daniella: Álom munka szerintem nincs, ha 
mégis, akkor kötetlen, vidám, pozitív, élmények-
kel teli lenne, amelyben örömömet lelem. 

Mi az, amit talán nem tudunk rólad, de szívesen 
elmondanál magadról? 

F. Daniella: Szeretem a történelmet. Tudom 
nem szabad a múlton rágódni, de vajon tényleg 
úgy történtek a dolgok, ahogyan azt leírják. Tör-
ténelmi témájú könyvek, filmek jöhetnek minden 
mennyiségben. Egyik kedvencem Anna Frank 
naplója, film Schindler listája, Elit alakulat és 
még sorolhatnám. 

Meséld el mi a 3-4 legfontosabb dolog az élet-
ben? 

F. Daniella: Az első és legfontosabb az életem-
ben a családom és a szüleim. A munkámat is 
fontosnak tartom, mivel mindig a maximumra tö-
rekszem és a munkahelyen tudom kamatoztatni 
a tudásomat. Fontosnak tartom a szabadidős te-
vékenységeket. Hobbijaim közé tartozik a főzés. 
Szeretem az ízeket. Emellett szeretek néptán-
colni. Fontos számomra a népi hagyomány ápo-
lása és a kultúra. 

Ha megváltoztathatnál valamit egyik napról a 
másikra a világodban, mi lenne az? 

F. Daniella: Szeretném, ha mindenki pozitívan 
gondolkodna! Ebben a kritikus időszakban saj-
nos nagyon nehéz pozitívnak, derülátónak ma-
radni. Mindenki számára nehéz munkát találni, a 
munkát megtartani. Kisgyermekes anyaként fon-
tos a családot összefogni, ezért fontos a pozitív 
hozzáállás.  

Kérdező: CS. V. Edina 
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Oravecz Orsolya 

Viniczai Andrea 

Álmodj, tervezz, fuss!  

- új könyv futóknak 

 

A futás önismereti oldala 

(www.futasrolnoknek.hu) 

lmodj, tervezz, fuss! Ezzel a címmel jelent 
meg két szerző Viniczai Andrea (Vinca) és 
Oravecz Orsolya (Urs) első futásról-önis-

meretről szóló coaching könyve.  

„Ha egy ideje futsz, bizonyára neked is voltak 
már felismeréseid önmagaddal kapcsolatban a 
futás vonatkozásában. Gondolj egy olyan fu-
tásra, amikor nem volt kedved kimenni edzeni 

mégis futottál, amikor nem volt kedved kimenni 
futni és nem is mentél ki, amikor először teljesí-
tetted az első kilométeredet, amikor azt hitted 
magadról, hogy sosem lennél képes rá, mégis 
megcsináltad. Futás közben számos olyan felis-
meréssel szembesülünk önmagunkkal kapcso-
latban, amit nem is mondunk ki feltétlen, ám 
ezek sokféle érzelmi megnyilvánulásban öltenek 
tested – pozitív, semleges, de akár negatív ér-
zések is keletkeznek bennünk saját döntéseink-
kel, tetteinkkel kapcsolatban. Persze mondha-
tod, hogy az élet bármely területére igaz ez. 
Nem is vitatkozom veled, mert igazad van.” A kö-
tet szerzői, egybecsomagolták hosszútávfutó és 
mentális edzői tapasztalataikat, hogy más futók-
nak is segítsenek céljaik elérésében. A 128 ol-
dalas könyvben személyes futó-történetek, kér-
dések és feladatok mind abban segítik az olva-
sót, hogy önmaga belső vezetőjévé váljon, és 
megtalálja a saját útját a futásban. A könyv fel-
dolgozásával előre léphetnek a futásban azok, 
akik első futócipőjüket próbálgatják, és azok, 
akik gyakorlott futók, de akadályokkal szembe-
sülnek, fejlődésük stagnál vagy sérülés után 
húznak újra futócipőt. Ötleteket meríthetnek be-
lőle azok a futók, akiknek - például családalapí-
tás vagy munkahelyi változás miatt - megválto-
zott az élethelyzete, és futóéletük átalakítását 
vagy újrakezdését tervezgetik. Emellett minden 
olyan futó hasznát veheti a könyvnek, aki tuda-
tosabban akar futócélt választani, örömmel, 
hosszú távon, sérülésmentesen sportolni. 
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CSAK EZT OLVASSÁTOK! 

 

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 
 

 


	cimlap52 másolás.pdf (p.1)
	AKTUÁLIS HETI AKTIVITÁSOK.pdf (p.2)
	CSAK A JÓ MUNKA.pdf (p.3)
	KÉPES BESZÁMOLÓ.pdf (p.4-5)
	CSAK A CSALAD.pdf (p.6-7)
	CSAK Gondolataink.pdf (p.8-9)
	CSAK EZT OLVASSÁTOK.pdf (p.10)

