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„Hitelesség nincsen konkrétság nélkül.”
Oravecz Imre

AKTUÁLIS HETI AKTIVITÁSOK
CSAKtív kibeszélő klub
étfőn este négy napirendi pont köré szervezve kötetlenül beszélgettünk. Az első
témánk az önkéntesek decemberi ösztöndíjazása volt. Az ünnepekre való tekintettel
lehetőséget kaptunk az utalás előre hozására,
aki szeretné, annak ezt írásban külön kérnie kell.
Utána megbeszéltük, hogy milyen változások
lesznek az EU-s pályázati kiírásoknál, a felhívásokat figyelemmel kell követnünk, a társadalmi
egyeztetések jelenleg is folyamatosan zajlanak.
Közös célunk, hogy felkészülten várjuk a pályázati kiírásokat. Kibeszéltük, hogy ”tetszik, nem
tetszik, vagy félni, nem félni”, azaz bátran nyilvánítsunk véleményt a közös Facebook csoportokban megjelenő posztoknál, ha megnéztük, használjuk bátran a reakció gombokat. Végezetül közösen megterveztük, hogy csütörtökön délután
online szilveszteri házibulit tartunk, ahol mindenki megmutathatja kedvenc magyar zenéjét
és paródiáját.

H

O. Sz. Ágnes

Álláskereső klub

A

kedd esti álláskeresési klub beszélgetés
kötetlen témában zajlott. Arról beszélgettünk, hogy hogyan telt a karácsony, illetve
az ünnepi időszakban hogyan zajlott az álláskeresés. A résztvevők elmondták, hogy városukban (Hódmezővásárhelyen, Szegeden, Battonyán) milyen munkalehetőségeket láttak, milyen
területeken van lehetőség elhelyezkedni. Elmondták azt is, hogyan fognak munkát keresni
2021-ben, milyen terveik vannak a jövő évre vonatkozóan, mit szeretnének megvalósítani,

milyen célokat tűznek ki. Aktualizált önéletrajzzal, az állásinterjúkra felkészülten, motiváltan
várják az új évet, az új munkalehetőségeket.
O. Sz. Ágnes

Évzáró klub beszélgetés

A

z év utolsó Család és Karrier Klub beszélgetésén szerdán este vettünk részt. Vidám hangulatban, kötetlenül beszélgettünk. A klub első felében a szilveszteri készülődésekről, hagyományokról, babonákról volt szó,
majd megosztottuk egymással kedvenc receptjeinket. Az egyik erdélyi résztvevő mesélt az ottani hagyományokról, szülővárosa nevezetességeiről, a látnivalókról, érdekességekről. A klub
beszélgetés második felében a 2021-es tervekről is beszéltünk. Jövőre az identitás tábor alkalmával erdélyi kirándulást is tervezünk. A közeljövőben fotó ismereti és képvágó fejlesztés is
lesz, sokak örömére. Az esti klub beszélgetések
ezután is folytatódnak. Újabb beszélgetés témákon gondolkodunk, például beszédtechnika,
egészséges életmód.
O. Sz. Ágnes

EDDIGI TEVÉKENYSÉGEINK
Családom erősségei,
megpróbáltatásai fejlesztés

B

izalmas beszélgetést folytattunk Makkai
Barbara Tündével a terhek és akadályok
leküzdése érdekében. Egészen mélyen
visszatekintettünk arra a kérdésre, hogy „ki vagyok én.” Apró részletekbe menően pl. mi a nevem és mi volt az oka, hogy ezt a nevet adták
nekem a szüleim? Nagyon fontos, hogy milyennek látjuk önmagunkat, mert nagyban befolyásolja az életvitelünket. Az ember az emlékeiből
táplálkozik. A gyermekkorunk emlékképeire kellett fókuszálnunk és arra, mit érzünk ezekkel a
pillanatképekkel kapcsolatban. A pozitív és a negatív emlékeinket is a felszínre kellett hoznunk.
Fontos feladat volt még itt, hogy ezt kapcsoljuk
össze a mostani életünkkel. Ezekből láthatjuk,
mennyire engedjük, hogy a múltunk beárnyékolja a jelenünket. Nem csak a boldog pillanataink, hanem a sérelmeink is meghatározzák a jövőbeli életünket, hiszen ezeket a dolgokat is át
adjuk a szeretteinknek. Szembesülhettünk önmagunkkal. Beszélgettünk a negatív értékelések
káros hatásáról és a pozitív hatású dicséretről is,
hiszen a felnőttkori önértékelés alapjai a gyermekkori tapasztalatokra épülnek. Itt fel tudtuk oldani a bennünk maradt negatív érzéseket, ami
nagyon fontos, hogy teljesebb boldogabb életet
élhessünk. A feldolgozatlan múlt hatással van a
karrierünkre, párkapcsolatunkra és az önbizalmunkra is. Egymást ösztönözve és tanácsokkal
ellátva ért véget ez a fejlesztés.
Sz. J. Orsolya

Versengő oroszlán vagy alkalmazkodó medve?

M

akkai Barbara Tünde pszichológus Határtalan konfliktuskezelés című belső
fejlesztésén vehettek részt a CSAKPont

munkatársai 2020.10.05-én. Nem volt meglepő
a fejlesztés iránti nagy érdeklődés, hiszen olyan
témát feszeget, amely hétköznapjainkban, családi életünkben és munkahelyünkön egyaránt jelen van.A fejlesztés az együtt gondolkodás és interaktivitás jegyében zajlott. A résztvevők meghatározták, hogy mit jelent a konfliktus fogalma,
milyen tényezők vezethetnek konfliktus kialakulásához, és hogyan kell ezeket a szituációkat
megfelelően kezelni. Mindenki egyetértett azzal
a tézissel, hogy a konfliktuskerülés nem megoldás, mivel további feszültséget, meg nem értést
generál. Tünde elmondta, hogy akkor lehet jó
egy konfliktus, ha elősegíti a csoport céljainak
elérését. A fejlesztés egyik kulcsmondatataként
a következőt fontos kiemelni: a konfliktuskezelés
előfeltétele, hogy nyitott aggyal és nyitott szívvel
forduljunk a másik felé. Felhívta a figyelmet,
hogy mindig empátiával és együttműködési
szándékkal kell fordulni a másik félhez, különben nem találunk megoldást a konfliktusra.
Tünde figyelmeztetett az egészséges határok
betartására a konfliktusmegoldás során. Szerinte nagyon fontos, hogy konfliktusaink megoldásakor szem előtt tartsuk szükségleteinket, érdekeink képviseletét, az asszertív kommunikáció alkalmazását, felvállalni magunkat, és olyan
alapelveket, mint a tisztelet vagy a figyelem. Bátorít arra, hogy ne féljünk megvédeni magunkat,
viszont mindezt egy optimális határon belül tegyük, különben megsérthetjük a másik felet. Rávilágított arra is, hogy nem jó megoldás olyan
személyen levezetni a feszültséget, aki nem tehet az adott konfliktusról. Mindamellett, hogy
módszereket kínál a hatékony konfliktuskezelésre, a fejlesztés önmegismerési funkcióval is
bírt a változatos esettanulmányok és tesztek révén. Szemléletes példa erre a Thomas - Kilmann
teszt, amelyből a résztvevők megtudhatták,
hogy a versengő oroszlán, az elkerülő teknős,
az alkalmazkodó medve, a problémamegoldó
bagoly vagy esetleg a kompromisszumkereső
róka kategóriája jellemzi őket leginkább.
B. Emőke

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

CSAK A JÓ MUNKA

Wass Albert

Kis korkülönbség előnyei, hátrányai a munkába való visszatéréskor
Két éven belül két gyermeket szültem. Mi
akartuk így, és hála az Istennek érte,
megadatott. Egyedül csináljuk a férjemmel, a
mamák hatvan-nyolcvan kilométerre, fizetett
segítséget a szomszéd négy gyerekes család
sem talált, és nem a pénz miatt. A kis
korkülönbség, itt konkrétan másfél év, nekünk
most édes teher. Kicsit nehéz, kicsit
nyögvenyelős, de a miénk. A jövő a
reménységünk. Azt látjuk, hogy a gyerekek
együtt játszanak, és szinte egyszerre lesznek
ovisok, iskolások. Beszélni kicsit már most is
mindenki tud, nagy a hangzavar, több a vita, de
ha felülről magunkra nézek, mégiscsak édes ez
a teher.
A mi döntésünk volt, azért is, mert a két
gyed/gyes
időszak
összevonása
jó
kompromisszumnak tűnt a családi élet és a
munka összeegyeztetésének vonatkozásában.
Az összeegyeztetés egy gordiuszi csomó
egyébként, amit a férjem is minden nap
megpróbál átvágni. Nem csak az anyáknak
nehéz, de gyeden én vagyok. Végül is így
összességében kevesebb időt leszek távol,
"csak" körülbelül 4,5 évet, mintha egy nagyobb
szünettel mentem volna el kétszer három évre
babázni. Viszont ez a 3,5 év annyira intenzív volt
eddig, hogy úgy érzem, mintha kitörlődött volna
az összes eddigi tudásom, és félek az
újrakezdéstől.
A korábbi tapasztalatok elavulhattak, az
informatikai keretrendszerek megváltoztak és a
személyi állomány nagy része is kicserélődött,
vagy olyan mértékben bővült, amivel nem tudok
lépést tartani.
Lehet, hogy jobb lett volna kicsit visszamenni
dolgozni és megpróbálni bekapcsolódni a
folyamatokba, hogy ne vesszek el teljesen.
Lehet, hogy nem lett volna könnyebb
újrakezdeni akkor se, ha kisebb a szünet.

Aminek örülök, hogy maximálisan jelen vagyok
mindkét gyermekem életének első három
évében, de ehhez ki kellett vonulnom a munka
világából. Most már néha bepillantgatok, de
csak óvatosan.
Nem csak az a kérdés, mennyi idő után kezdjük
újra. A hátrányok és előnyök mérlegelésekor sok
múlhat azon is, hogy van-e hova visszamenni.
Ha van, nekem van, akkor egyáltalán vissza
akarok-e oda menni. Ez a két összevont
gyed/gyes, lehetőséget adott arra, hogy ezen
elgondolkozhassak. Ha az első baba után
hamar vissza kellett volna mennem dolgozni,
akár a pénzkeresés kényszere, akár más miatt,
akkor nem biztos, hogy felmerül bennem ez a
kérdés.
Meg tudtak szakadni a berozsdásodni kezdő
folyamatok, és ez nagyon jó. A távolság, a
nézőpontváltás ebben az esetben is máshogy
láttatja a dolgokat. Sokkal jobban tudok
lelkesedni egy-egy lehetőségért, és általában is
meglátom a lehetőséget abban, amit régen csak
elvégzendő feladatnak hittem volna.
Egy lány hagyta ott az íróasztalt, amihez egy
anya/érettebb gondolkodású nő fog visszaülni.
Az anyaság megváltoztat. Vajon a szintén
folyamatosan változó munkahely elvárásai egy
irányba
tartanak-e
a
személyiségem
változásával? A kis korkülönbség miatt én ezt a
folyamatot egyszer élem át. Lehet, hogyha
többször van ilyen időszak az életben, akkor
több lehetőséggel találkozom, másodjára
máshogy döntök. Nem tudom.
Akár előny, akár hátrány a kis korkülönbség, a
gyes/gyed végének közeledtével előtérbe kerül
a mi volt, milyen lett és a milyennek kéne lennie
kérdése. Ezeket munkába visszatérő anyaként
jó előre hasznos lehet megválaszolni
magunknak.
O. K. Anita

„A legszebb gondolataink a szívünkben
teremnek”
Moldova György

CSAK GONDOLATAINK
A CSAKtív körről
Bajuszné Mulandi Rita
„A Csaktív kör számomra többet jelent egy
Facebook csoportnál. Benne van egymás segítése, továbbá ott osztjuk meg programjainkat,
megbeszéléseink időpontjait. Szavazásokat hozunk létre, szervezzük közös programjainkat.
Megosztunk eseményeket, évfordulókat, eredményeinket. Nagyon fontos, hogy tanulunk
mindannyian egymástól is.”

A CSAKPontról
Ráczné Jochim Andrea:
„A CSAKPont elindított a fejlődés felé vezető
úton. Itt jöttem rá arra, hogy mennyire fontos és
kevés idő alatt mennyit lehet fejlődni. Megismertem az erősségeimet, amelyekkel bevallom
őszintén, nem voltam tisztában. Olyan képességeket is felfedeztünk, amelyekről eddig nem tudtam, hogyan kell hasznát venni.
Ami szerintem pozitív és becsülendő az a rugalmasság, mivel sokan vagyunk családanyák, és
vannak olyanok is szerintem, akik máshol is dolgoznak, de mindez összeegyeztethető, tehát lehet mindenre megoldást találni.
Hogyha valaki valamiben nem jó, attól még biztosan van más olyan terület, vagy más olyan tevékenység, amiben kimagasló teljesítményt
nyújthat. Tehát itt nem az van, hogy nem tudtad
teljesíteni, akkor ki vagy rúgva, hanem kapsz
esélyt arra, hogy esetleg, amiben te jó vagy, az
ki tudjon bontakozni. Szerintem ez mind nagyon
-nagyon fontos. A későbbiekben én a kommunikáció terület felé szeretnék orientálódni.

CSAK 5 körkérdés

A

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:
Ocskóné Szénási Ágnes
Mi jut eszedbe arról, hogy munka/hivatás?
O. Sz. Ágnes: A munka, a hivatás életünk része.
Számomra a munka nemcsak a pénzkeresés
eszköze, hanem hobbi, örömet okozó tevékenység, amire szívesen fordítok időt és energiát is.
Milyen számodra az álom munka-munkahely?
O. Sz. Ágnes: Az álom-munkahelyen lehetőségünk van alkotni, kihasználni a bennünk rejlő tehetséget, erősségeinket. Értéket teremtünk, másoknak segítünk, és ez nem csak magunknak,
de másoknak is hasznára válik. Szeretek csoportban dolgozni kooperatív módon. Fontos számomra, hogy a kollégáimmal jó kapcsolatot
ápoljak, segítsük, tanítsuk egymást, a nehézségekben is számíthassunk a másikra.
Mi az, amit talán nem tudunk rólad, de szívesen
elmondanál magadról?
O. Sz. Ágnes: Szeretek mozogni, sportolni. Nagyon kitartónak és céltudatos vagyok. Nagyon
fontos számomra a család és a barátok.

CSAK GONDOLATAINK
Meséld el mi a 3-4 legfontosabb dolog az életben?

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

O. Sz. Ágnes: Nekem a legfontosabb dolgok az
életben a család, a tartozni valakihez érzése, az,
hogy szeretet adjak és kapjak is. Meg kell élni
minden pillanatot, észre kell venni az élet apró
örömeit, hogy igazán boldogok legyünk.

O. K. Anita: Felszabadítanék magamnak napi
két órát, nem az alvásidő terhére.

Ha megváltoztathatnál valamit egyik napról a
másikra a világodban, mi lenne az?
O. Sz. Ágnes: Önmagammal többet kell törődnöm. Bátornak, kitartónak kell lenni, küzdeni az
álmokért, nem szabad félni a változástól, az ismeretlentől, meg kell ragadni a lehetőségeket,
ehhez pozitívan kell gondolkodni.
Oláhné Kispál Anita
Mi jut eszedbe arról, hogy munka/hivatás?
O. K. Anita: Munka/hivatás számomra egy segítő szerepkör, amiben fejlődhetünk, és együtt
érhetünk el eredményeket, és ez nem a hagyományos tanár szerep.
Milyen számodra az álom munka-munkahely?
O. K. Anita: Álom munka lenne egy kreatív és
rugalmas, de konkrét és megvalósítható feladatokat kérő munkahely, ami a családi élettel is
összeegyeztethető és még ki is fizetnek.
Mi az, amit talán nem tudunk rólad, de szívesen
elmondanál magadról?
O. K. Anita: Nálam nem az a kérdés, mit nem
tudtok rólam, hanem mit tudtok. Szeretek főzni
és ragaszkodom a napirendhez.
Meséld el mi a 3-4 legfontosabb dolog az életben?
O. K. Anita: A legfontosabb dolgok az életemben
a tanulás, a férjem megismerése, vagyis a szerelem, a gyerekeim megszületése és a szenvedély valamilyen tevékenység iránt.

Kérdező: CS. V. Edina

CSAK Újévi fogadalom

R

engeteg hasznos ötletet, érdekességet
hallottam a képzéseken, fejlesztéseken.
Ezek igazából beindították a fantáziámat
afelé, hogy ezekből merítsek és megfogadjak
belőlük párat, hogy hasznomra váljon a 2021-es
évben.
A legfontosabb, hogy hatékonyan tudjuk beosztani az időnket, erre nagyon sokféle módszert
kaptunk. Fontos, hogy minden esetben állítsunk
fel egy fontossági sorrendet. Ha olyan teendő
szerepel feladataink között, amit más is el tud
végezni, akkor kérjünk segítséget, és ebben van
a kulcsszó, mégpedig az, hogy merjünk kérni.
Nem feltétlen nekünk kell megoldanunk mindent! Fontos szempont, hogy kiegyensúlyozottak legyünk a munkában és a magánéletünkben
is, tehát ne stresszeljünk, mivel ha túl sokat vállalunk még meg is betegedhetünk. Amit pedig
soha nem vehet el tőlünk senki, az a tudás, illetve a folyamatos tanulás. Éppen ezért én ezt is
megfogadom, hogy tanulni fogok és továbbra is
képezni fogom magam. Elgondolkodtató volt,
hogy milyen fontos szerepe van a testi lelki feltöltődésnek is. Őszintén szólva, erre áldoztam
mindig a legcsekélyebb időt, éppen ezért lépéseket fogok tenni a pihenés és kikapcsolódás érdekében. Hiszen, ha jól érzem magam a ,,bőrömben” és jó a közérzetem, akkor hatékonyabban tudok dolgozni. Ezáltal pedig a családom is
kiegyensúlyozottabbá válik egy nyugodt, boldog
családi légkörben. Ez a CSAK a fogadalmam az
új esztendőre.
R. J. Andrea

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

CSAK A CSALÁD
Ehető ajándékok

készítettem, a karácsonyi fűszeres magkeverék,
amit dióból és földimogyoróból állítottam össze.
Juharsziruppal és fahéjjal fűszereztem, sütőpapírral kibélelt tepsiben aranybarnára sütöttem,
majd fahéjjal elkevert porcukorba forgattam.

A

z egyik ismert magyar Youtuber, fatimapanka adta nekem az ötletet, hogy
ehető ajándékokat készítsek a családomnak. A karácsonyra nekem mindig úgy sikerült a
legjobban ráhangolódni, hogy kézzel készítettem valamilyen dekorációt vagy ajándékot.
Az egyik ehető ajándék, amit idén elkészítettem
az a rumos, kakaós datolyagolyók. Rumos vízben áztattam a datolyákat, majd összeturmixoltam a hozzávalókkal, és végül az így kapott
masszából golyókat formáztam, majd kakaóba
forgattam őket. A másik ajándék, amit

Az édességeket bébiételes üvegbe tettem, az oldalára saját készítésű címkét ragaszottam, a tetejét pedig díszes papírral és madzaggal zártam
le. Remélem, hogy örülni fognak a saját készítésű nasinak.
B. M. Rita

Mentsük meg
gyermekeink örökségét

N

éhány nappal ezelőtt arról beszélgettünk
a CSAKtívos anyukákkal, hogy vajon
gyermekeink is meg fogják-e egyszer

CSAK A CSALÁD
tapasztalni, milyen az igazi „nagy, havas” tél,
ami gyerekkorunk karácsonyait tette varázslatosan széppé a 80-as 90-es években? Úgy éreztem, utána kell járnom, meg kell, hogy értsem,
hogy mi emberek tettünk-e tönkre valamit, aminek az a hozománya, hogy gyermekeinknek talán már nem is lesznek fehér karácsonyaik? A
választ a 94 éves David Attenborough angol természettudós új filmjében találtam meg, melynek
címe „Az Egy élet a bolygónkon” (2020)
A film ezt a közelgő veszélyt (amiért szintén az
emberek lesznek a felelősek, ha megtörténik) a
csernobili atomkatasztrófa emberi mulasztásához hasonlítja. Ott a természet már visszafoglalta Csernobil városát. Meglehetősen ijesztőek
Attenborough Úr következtetései, ezek akkor
következnek be, ha az emberi populáció drámaian megnő. Márpedig folyamatosan nő, ugyanis
a jelenlegi előrejelzések szerint 2100-ra már 11
milliárd ember lesz a Földön. Új helyzet lesz ez,
hiszen a népesség először fogja elérni csúcsát
a történelemben.
Több ennivaló termelésére lesz szükség, viszont
a bolygó nem képes ellátni több milliárd húsevőt.
Elgondolkodtató, hogy ha mindannyiunk étrendje főként növényi alapú lenne, a most megművelt területeknek csupán felére lenne szükségünk. Tehát nem csökkentenénk tovább az érintetlen vadont, és ezzel együtt a fajok számát is
a Földön, ami a víz körforgását negatívan befolyásolja. A vadonok növelésével saját magunknak segítünk az éghajlatváltozás elleni küzdelemben.
Milyen következmények várhatók és mi az, amit
tenni tudunk, hogy ezeket még idejében megakadályozzuk, s ne haljon ki a Föld hatodszorra
is? Pedig ez sajnos éppen folyamatban van. Az
Északi-sarkon fennáll a veszélye, hogy a jég elolvad nyáron. Mire számolhatunk a 2040-es
években? Északon a fagyott talaj kiolvad, és
metánt bocsát ki, ami drámaian fel fogja gyorsítani az éghajlatváltozás sebességét.

A 2050-es években az óceánok tovább melegednek és egyre savasabbá válnak, a korallzátonyok pedig világszerte meghalnak. A halállomány összeomlik. A 2080-as években a globális
élelmiszer-termelés válságba kerül, ahogy a termőtalajok kimerülnek a túlhasználattól. A beporzást végző rovarok eltűnnek, és az időjárás
egyre kiszámíthatatlanabbá válik.
A 2100-as években a bolygónk négy celsius-fokkal melegebb lesz, s a Föld nagy területei lakhatatlanok, emberek milliárdjai válnak hajléktalanná. Innen már sajnos nem lesz visszaút, a
változás visszafordíthatatlan.
Minél tovább halogatjuk, annál nehezebb lesz
tenni ellene. Az élővilág összeomlásával állunk
szemben. Mit tehetünk? A biodiverzitást vagyis
a biológiai sokféleséget kell növelnünk, amit eltüntettünk. Ha sikerül változtatunk, 100 év múlva
bolygónk újra „vad” lehet.
Az élővilág alapvetően napenergiával működik.
Segíthetünk magunkon azzal, ha a természet kifogyhatatlan erőforrásaival működtetnénk világunkat, napfénnyel, vízzel, széllel és geotermikus energiával.
Erőműveket hoznánk létre ezeknek. Sokat tanulhatunk Hollandiától, a világ egyik legsűrűbben
lakott országától. Tele van családi gazdaságokkal, melyeknek nincs hova terjeszkedniük, így a
holland farmerek szakértői annak, miként hozható ki a legtöbb a kis földből. Emiatt Hollandiának sikerült elérnie, hogy ma a világ 2. legnagyobb élelmiszerexportőre.

CSAK A CSALÁD
A kulcsmondat tehát: „Több ennivaló termelése
kevesebb föld megművelésével.” Megoldást
nyújthat, ha épületekben és városokban is elkezdünk növényeket termeszteni, egyszóval javítanunk kell földművelési szokásainkon. Marokkó energiatermelése az importált olajtól és
földgáztól függött, de mára már szükségletei 40
százalékát otthon termeli megújuló energiát
használó erőművekben, beleértve a világ legnagyobb naperőművét.
Marokkó 2050-re napenergia exportőrré válhat.
Húsz éven belül a megújuló energiaforrások lehetnek a legfőbbek a világon. Attenborough Úr
többek közt elmondta, hogy fontosnak tartja,
hogy világviszonylatban az egészségügyi ellátást biztosíthassuk mindenkinek, illetve, hogy lehetővé tegyük, főleg a lányoknak, hogy iskolába
járhassanak, ameddig csak lehet. Bízom benne,
hogy nagyon sok emberhez eljut ez a fontos információ és minden ország igyekszik részt venni
a megelőzésben.
Gyermekeink és unokáink is megérdemlik, hogy
egy olyan élhető Földet kapjanak, mint amilyet
mi kaptunk a nagyszüleinktől, ajándékba.
B. M. Rita

Ezen várakozásom közepette jött velem szembe
ez a vers. Az, aki megpendíti a lélek húrjait, erre
a különösen éhezett karácsonyra várva, Dér
Gabó, az Egri Gárdonyi Géza Színház színésze.
Cs. V. Edina
Dér Gabi: Áldásom
Hova nem csörtetnek vágyak
oda raknám az imámat.
Legyalulnám szépre.
Felakasztanám az égre.
Szóródjon százszámra…
Kérések odvába.
Onnan szivárogjon,
patakokban folyjon,
egyszercsak szikrázva
lávalámpát gyújtson,
innen már csak a mesébe,
gyerekek kedvére,
szivárványos mézbe
ragadva
iruljon-piruljon,
szemérmesen…
Áldásom
a vágyadra,
annak húrjára
hulljon…

Hit. Remény. Szeretet. Öröm.
zek a „tételek” az év 365 napjában velünk
vannak. Hol csendesen megbújva, szerényen, hol harsányan mutatják jelenlétük
akaratát. Hirdetik az ember emberségét és egyben a vágyát a jóhoz vezető útra. Alapkövek az
Ember folyton épülő templomában, hova gyermekeinket is beléptetjük nap mint nap. Ez évben
megpróbáltatott fent, s alant: nincs, ki ne éhezné
most még jobban a szent ünnepet.
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