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Belső képzés 

 

anuár 28-án és 29-én belső képzésre került 
sor Viniczai Andrea tréner vezetésével. A 
képzés első napján kis csapatokban tevé-

kenykedtek a résztvevők, a második nap azon-
ban rendhagyó módon egyénileg, illetve párok-
ban foglalkozott a jelenlévőkkel az oktató. A 
pénteki nap előnye az volt, hogy személyesebb 
hangvételű volt, így több véleményt osztottak 
meg Andival a közreműködők, a „csoportos na-
pon” viszont jobb volt a hangulat. A képzés egy 
bemutatkozó körrel indult, majd a foglalkozás 
célját is megfogalmazták, illetve azt is, hogy mi-
től lehetne hatékony ez a két nap.  
Az első feladatban öt olyan dolgot kellett gyűj-
teni, ami lehetne jobb is a CSAKPont működés-
ében, illetve öt olyan dolgot, ami jelenleg gördü-
lékenyen működik.  
A képzés során megismerhették olyan neves 
emberek elméleteit, mint Martson, Jung és Hip-
pokratész személyiségtípusok szerinti kategori-
zálása. Dr. William Moulton Marston, amerikai 
pszichológus DISC viselkedési stílus modelljé-
nek vizsgálatában mélyedtek el leginkább.  
A DISC tesztet mindenki kitöltötte, s így megtud-
hatták, hogy domináns, inspiráló, kitartó vagy 
szabálytisztelő személyiséggel rendelkeznek. 
Megvizsgálták, hogy melyik személyiségtípust 
mi motiválja, mi a fontos számukra a munkában, 
illetve mi hozza ki őket sodrukból, és hogy me-
lyik hogyan viselkedik stresszhelyzetekben. A 
nap végén kínos helyzetgyakorlatokra keresték 
a megoldást.  
 

 
 
 
 

A második napon mindenki megoszthatta Andi-
val, hogy miben javítana a CSAKPont működé-
sén, s hogy ki mivel tudná előrébb mozdítani ezt 
a szekeret, amit közösen húzunk.   
       
                B. M. Rita 
 

Álláskereső klub 
z Álláskereső klubon megbeszéltük, hogy 
ki milyen állásra jelentkezett, kapott-e 
visszajelzést, milyen új állásokat talál-

tunk. A résztvevők pozitív és negatív visszajel-
zéseket is kaptak jelentkezéseikre. Egy mező-
hegyesi résztvevő, Ildikó, állásinterjún vett részt, 
megosztotta velünk, hogyan zajlott a felvételi fo-
lyamat. Ildikó nagyon bizakodó, jól sikerült az in-
terjú is, nagy valószínűséggel őt fogják alkal-
mazni. Azt tanácsolta nekünk, ha látunk egy ál-
láshirdetést, ne csak a munkaerő kölcsönző cég 
által jelentkezzünk, hanem keressük fel (pl. tele-
fonon) az adott munkahelyet, szerezzünk hozzá 
közvetlen elérhetőségeket, így nagyobb valószí-
nűséggel kaphatjuk meg az állást. Sokat beszél-
gettünk arról is, hogy mi lehet a sikeres önélet-
rajz és pályázat titka, hogyan lehet a legköny-
nyebben elhelyezkedni. A klub második felében 
közösen megnéztünk egy-két frissen megjelent 
cikket, milyen családi támogatások érhetőek el, 
vehetők igénybe hamarosan. 

O. Sz. Ágnes 
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 „Hitelesség nincsen konkrétság nélkül.” 
Oravecz Imre 
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Segítség klub 

 
 Segítség klubot Daniella vezette, aki elő-
ször feltett egy körkérdést, ki miben jó? 
Minden résztvevő elmondhatta milyen te-

rületen, területeken a legügyesebb, leghaszno-
sabb, mi az amiben úgy érzi jó és segítségére 
lehet másoknak. Van akinek a kézügyessége jó, 
szépen fest, rajzol, verseket ír, mások a főzést, 
sütést emelték ki, többen a sportot, a kommuni-
kációt említették, illetve a másoknak való segít-
ségnyújtást. Beszélgettünk arról is, milyen hely-
zetek fordultak elő életünkben, amikor segítsé-
get nyújtottunk másoknak. Fontos, hogy ne le-
gyenek előítéleteink, próbáljuk elfogadni társain-
kat, figyeljünk jobban oda a környezetünkben lé-
vőkre. Ha látjuk, hogy valakinek szüksége van 
segítségre, próbáljunk meg neki segíteni, tisztel-
jük az időseket, legyünk empatikusabbak.  
Daniella a klub második felében lejátszott ne-
künk két tanulságos tanító jellegű rövid kis vi-
deót, melyek az önzetlen segítségnyújtásról 
szóltak. Az ember, ha önzetlenül segít másokon, 
úgy, hogy cserébe semmit nem vár el, a későbbi 
élete folyamán lehetséges, hogy valamilyen for-
mában ezt mégis vissza fogja kapja. A beszél-
getés legvégén egy-egy könyvajánlót is hozott 
néhány résztvevő. A kisgyermekes édesanyák 
megosztották egymással gyermekneveléssel 

kapcsolatos tapasztalataikat. A továbbiakban 
egy baba-mama klub beszélgetés elindítását is 
tervezzük. 

O. Sz. Ágnes 

 
Hogyan tovább Klub 

 
izenhatan gyűltünk össze a pénteki, Ho-
gyan tovább Klubban. Terítékre került, a 
péntek esti klubok időpontjának megbe-

szélése, először a hétfői napra esett a választás, 
majd a szerdai nap lett végül a befutó.  
Józsi előre vetítette a jelenlévőknek, hogy a kö-
vetkező hosszútávú foglalkoztató, szolgáltató 
programok indulásakor milyen pozíciók betölté-
sére nyílik lehetőség. A bemutatott excel táblá-
zatból megtudhatták a résztvevők, hogy sok be-
töltésre váró álláslehetőség kínálkozik majd áp-
rilis-májustól, mint például szervezők, vezetők, 
koordinátorok, szerkesztők, cikkírók. A vezetői 
pozíciókra tíz embert keresnek, illetve további 
jelölteket egy-egy program vezetéséhez. 
 

       
       B. M. Rita 
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Viniczai Andrea 

Munka és magánélet 

összehangolás c. képzése, 

2021.január 18-19. 
 

„Mindenkinek két élete van. A második akkor 
kezdődik, amikor rájössz, hogy csak egy van.” 

 

z olvasható, mint mottó Andi Facebook ol-
dalán. Valamint az is kiolvasható, hogy ő 
tréner, tanácsadó, coach, fordító, újság-

író, édesanya, feleség; aki valaha bohóc akart 
lenni, valaki, aki segít az embereken. Van egy jó 
hírem Andi, mindkét álmod sikerült! A kétnapos 
képzésünk alatt ugyanis olyan voltál, szá-
munkra, mint egy „segítő bohóc”. A képzésre 
reggel 9:00-kor álmosan és félénken „becsek-
kolt” nyolc résztvevő, hétfőn reggel még nem 
tudta mi vár rá, de „Andi-bohóc” hamar kezébe 
vette az irányítást. A részint bátortalan, részint 
határozott hangvételű rövid bemutatkozásainkat 
követően, trénerünk vázolta a 2 nap témáit, azt 
az útirányt, amit-habár nem vésett kőbe senki, jó 
lenne követni. Nyolcan nyolcfélék voltunk, va-
lami különös, csudacsapat…de erről majd ké-
sőbb. Andinak már a nyitáskor fontos volt hallani 
tőlünk egyenként: kik vagyunk, mit cipelünk ma-
gunkkal, milyen kérdésekre várunk választ, és 
ami a munkahelykeresést illeti, honnan hova 
szeretnénk eljutni. 

Már az elején sikerült valami közvetlen hangot 
megütni, ami abszolút meghatározta a későbbi 
őszinte és segítő kommunikációt az összes 
résztvevő között. A délelőtt legelső „feladata” 
rögtön egy-egy négyes csoportban került feldol-
gozásra. Arra kellett fókuszáljunk, hogy vajon mi 
az, ami közös bennünk s mi az, amit egészen 
biztosan csak pl. Vivi tudott vagy én… Egészen 
megdöbbentő közös pontok és vicces egyéni 

büszkeségek derültek ki. A következő lépés is-
mét a csoport egészében folyt, amikor Andi az 
un. önismereti fát levetítve arra kért minket, vá-
lasszuk ki magunknak azt a fán látható figurát, 
akinek leginkább mások látnak minket, valamint 
egy másikat, akinek a jelenléte leginkább cél-
ként elérendő a számunkra. Hihetetlen, hogy 
egy, egyvonallal megrajzolt figura elhelyezke-
dése egy lombkoronás fán, mennyit beszél ön-
magamról, hova helyezem magam, hogy érzem 
magam, honnan-hova, egyáltalán mit teszek 
meg végre ahhoz, hogy „feljebb jussak”…  

Ezek a súlyos kérdések, amelyek elől szeretünk 
elbújni, de Andi most nem engedte. S ez volt a 
lényeg. Észre sem vettük, de az olyan fontos 
pszichikai lépcsőkön járatott minket lassacskán 
trénerünk, mint az ÖNISMERET. Ez kétségtele-
nül az egyik legfontosabb elsajátítandó, nem-
csak nekünk munkakeresőknek, de bárki szá-
mára, aki boldogulni akar önmagával s a környe-
zetével is. Ezután a testi-lelki jólét, azaz a ki-
mondhatatlan nevű mentálhigiénia témáját jár-
tuk körbe, s amiben hamar megegyeztünk, egyik 
nincs a másik nélkül.  

Már háromnegyed egy felé járt, mikor az un. 
SMART célok (okos célok) kerültek terítékre. 
Nem kérdés, célok nélkül lehet, de nem érde-
mes élni. Ezen gondolat mentén, egyenként kel-
lett beszéljünk arról, hogy amely CÉLt kitűzünk 
az igenis: konkrét, mérhető, elérhető, releváns 
és időhöz kötött kell legyen. Rengeteget adott ez 
a szűk két nap, de az egyik pl. az volt, hogy Andi 
ráirányította a figyelmünket arra, hogy legyünk 
tudatosabbak, nem csak mint álláskeresők, ha-
nem mint személyiségek is. Igenis legyenek cél-
jaink, amelyek egy papírra vetve perspektívát, 
mankót tudnak nyújtani.  

Fantasztikus, vegyes társaság voltunk: kor sze-
rint, iskolázottság, érdeklődés, munkatapaszta-
latok stb. szerint is. Egyetlen férfiú volt közöt-
tünk, a nagy renitens-mackó. A renitens jelzőt ő 
aggatta magára, de mi valahogy másképp is 
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láttuk őt és bizony mindenkit. Kemény emberi 
sorsok rajzolódtak ki a két nap alatt, amelyen hol 
pityeregtünk, hol nevettünk, de végül mindig azt 
érezhettük, hogy Andi mint egy tyúkanyó, a jó 
irányba terel minket. A hasznos SMART célok 
meghatározása után ismét egy önismeretet fe-
szegető-fejlesztő feladványra hívott minket Andi: 
„Melyek a jó tulajdonságaim, készségeim, ame-
lyek segítenek a célom elérésében? ” Ez a pofon 
egyszerű kérdés, biza feladta a leckét, mert ki-
derült sokan nem vagyunk teljesen tudatában 
annak, milyen kincseink vannak - mondta Andi. 
És megint igaza volt. Hogyan is várom el egy 
munkaadótól pl. egy állásinterjún, hogy úgy lás-
son engem amilyen valójában vagyok, ha én 
magam nem vagyok vele tisztában?  

Ezek után a stresszről és annak kezeléséről be-
szélgettünk, azokról a benső és sokszor hétköz-
napi energiaadó tényezőkről, amelyek hozzáse-
gítenek a lelki ellenállóképesség kialakulásához, 
megerősítéséhez. Legyen az egy kutyasétálta-
tás, egy jó könyv, baráti beszélgetés, ami oldja 
a napi mókuskerék, a kilátástalannak tűnő mun-
kakeresés okozta stresszt; bármi jó lehet, ami 
nekem jól esik. 

Kedden korábban kezdtük a közös munkát. Igen 
a munkát, ugyanis önmagunk fejlesztése, meg-
ismerése egy nemes munka, ami idővel kifizető-
dik. Az első fő témakörök a konfliktuskezelés, 
valamint a konfliktuskezelési stratégiák voltak. A 
Thomas-Kilmann teszt egyéni kitöltésével, elég 
jól körvonalazható volt, ki-ki melyik csoportba 
tartozik: alkalmazkodó, problémamegoldó, elke-
rülő, problémakereső vagy éppen versengő sze-
mélyiségként viselkedik a konfliktusok során. 
Azt láttuk, hogy nyilván nincsenek tisztán, kon-
zekvensen használt stratégiáink, hiszen az a 
tény, hogy kivel kerülünk a ringbe, az nagymér-
tékben meghatározza a problémamegoldási 
módszerünket.  

Az, hogy egy ilyen élethelyzetben, ki milyen ma-
gatartást tanúsít, szintén nem vegytiszta ben-
nünk, de az egyértelmű, hogy az un. Asszertív 
magatartásformát képviselő emberek azok, akik 

leginkább önazonosak és egyenesek a maguk 
és mások szemében is. Ez valószínű a legcélra-
vezetőbb attitűd a bajos helyzetekben. Az elmé-
let és a valóság itt is erősen összeért, ez szintén 
erőssége volt egyébként mindvégig Andi kétna-
pos képzésének. Emellett szóljon az is, hogy ha-
mar észrevette azt is, hogy kis csapata hogyan 
tudja magából kihozni a legjobbat, és a gyakor-
lati részre helyezte a hangsúlyt pl. a táblázatok 
ecsetelgetése helyett. 

Már a céljaink meghatározása megtörtént, de 
hozzá kellett tegyünk még valamit: mire keresek 
jelen helyzetemben megoldást? Erre a kérdé-
sére ismét négyes körben kerestük a választ, 
immáron reflektálva egymásra, egymást meg-
erősítve, őszintén biztatva, ellátva jótanácsok-
kal. Bevallom, nagyon jó volt látni a csoporttár-
sak mosolyát, ahogy melengettük a szívet a biz-
tatásunkkal, a sok-sok megélt kudarc után. A 
szűk kétnapos együttlétet egy- számomra is 
igen időszerű és szintén hasznos-, az IDŐGAZ-
DÁLKODÁSt körüljáró etappal zártuk. Mert mi is 
az idő értéke? Tettük fel a kérdést. A korábban 
sokat emlegetett tudatosság és önismeret az idő 
ésszerű beosztásához tud vezetni, ami rengeteg 
pozitív eredményt tud hozni a magánéletünkben 
és a munkavégzésünk során egyaránt.  

Nehéz leírni, hogy a képzés lezárása hogyan is 
történt. Egyrészt valahogy mindenki, s igy Andi 
részéről is történt egy összegzés, mind a közös 
tevékenységet mind az emberi részét illetően, 
ami annyira nem is volt nagyon elválasztható 
egymástól. Pont ez volt ebben a két napban a 
szép és iszonyú hasznos. Egyszemélyben kap-
tunk tőle pszichológiai, magánéleti és munkake-
reséssel összefüggő életvezetést. Olyan esz-
szenciális útravalókat adott Andi, amelyekre 
nem nehéz emlékezni. Bohóc vagy Andi, aki 
megnevettet és megsirat. Ez a nagy amplitudó-
val bejárt két nap, véleményem szerint, valóban 
sokat adott minden résztvevőnek, köszönjük 
Andi, köszönjük CSAKPont. És akkor most kér-
lek, olvasd el újra az írás elején Andi jelmonda-
tát. 

Cs. V. Edina  
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Szolnok Térségi Család és  
KarrierPONT 

 
„A szinergia görög eredetű szó, mely együttmű-
ködést, együtt való hatást jelent. Több tudo-
mányban használt fogalom, mely azt a rendszer-
elméleti elvet, illetve helyzetet fogalmazza meg, 
mi szerint az együttműködő részek eredményes-
sége nagyobb a különálló részek eredményei-
nek összegénél.”  

„Az együttműködő programelemek eredmé-
nyessége nagyobb a különálló programelemek 
eredményeinek összegénél”  

Veresné Péter Judit szakmai vezető   

z ország 71 CSAKPontjának egyikeként 
2018-ban nyílt meg a Szolnok Térségi 
Család és KarrierPONT a JNSZM Kor-

mányhivatal Szolnoki Járási Hivatalának épüle-
tében. Az irodában elérhetőek voltak azok a 
szolgáltatások, képzések, egyéni tanácsadások, 
melyek javítják a nők munkaerőpiaci helyzetét, 
segítenek megteremteni és megőrizni az egyen-
súlyt a munka és a magánélet között. Célunk volt 
továbbá a munkáltatók érzékenyítése a család-
barát munkahelyi megoldások iránt, a munka és 
a magánélet összehangolását megkönnyítő 
szolgáltatások népszerűsítése, a gyermeket ne-
velő családok és szülők társadalmi presztízsé-
nek, anyagi, erkölcsi és társadalmi megbecsülé-
sének erősítése, a gyermeket nevelő szülők ön-
becsülésének javítása, a térségi nyilvánosság 
érzékenyítése, szemléletformálás a fenti téma-
körökben. Az irodában kialakított gyermekmeg-
őrzőben szakképzett óvónő várta a gyermekeket 
míg az édesanya tanácsadáson, képzésen vett 
részt. 

 Mindez nekik szólt:  

– Az aktív korú női munkavállalók, akiknek ne-
hézséget okoz a munka és a magánélet össze-
hangolása, különös tekintettel a munkaerőpiaci 
szempontból hátrányos helyzetűekre (pl.: pálya-
kezdő fiatal, kisgyermekes, fogyatékos gyerme-
ket nevelő vagy fogyatékossággal élő, gyerme-
két egyedül nevelő, nagycsaládos, idős hozzá-
tartozót gondozó, stb.)  

 – A munkaadók és szakmai szervezeteik, akik 
különféle tevékenységek révén tájékozódnak a 
munka és család összeegyeztetésének fontos-
ságáról, a nők atipikus foglalkoztatásának lehe-
tőségeiről, annak előnyeiről és alkalmazzák a 
megismert módszereket. 

 – A magánélet és a munka összehangolását se-
gítő egyéb társadalmi csoportok (időskorúak, 
apák, stb.) tagjai és támogató szolgáltatásokat 
nyújtó szolgáltatók. 

Nem könnyű egy készen kapott, rendkívül 
komplex, nagyon sokféle elemet tartalmazó 
program részleteit egymással olyan kölcsönha-
tásokba hozni, amellyel a legnagyobb együttes 
hatást tudjuk kiváltani. A Szolnoki CSAKPont 
szakmai csapata azonban mégis erre vállalko-
zott, amikor a program egyes elemeinek külön-
külön való megvalósítása helyett és mellett a 
szinergiák, egymást erősítő hatások ösvényére 
lépett. Programunk talán ettől is egyedi, és ezért 
is tudott kivívni magának országos elismertséget 
szakmai színvonala és egyedi megoldásai tekin-
tetében.   

Jelen projektzáró kiadványunkban programunk 
eredményeit és a programelemek kapcsolódási 
pontjait 5 területre vetítve mutatjuk be: Szemé-
lyes ügyfélkapcsolatok kialakítása, Szakmai 
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 „ Egy olyan csapatban, ahol 30-40-50 éve 
ismerik egymást a játékosok, olyan men-
nyiségű szeretet van, amit nehéz leírni.” 

Egri János 
 

 
Wass Albert 

AKTÍV EGYÜTTMŰKÖDÉSEK 



hálózatépítés, Képzések, fejlesztések, Szemlé-
letformálás, Nyilvánosságteremtés  

Az egyes fejezetek elején kiemelt számok a 
2020. november végi összesítésünk adatai, ob-
jektív tükrei a program eredményességének. 
Ezen adatok kapcsán részvételnek nevezzük a 
programokon megjelentek számát, ha egy sze-
mély többször is megjelent, akkor többször is 
beleszámít az adott értékbe. Az ügyfél és sze-
mély kifejezést akkor használjuk, amikor egy 
személyt, ügyfelet csak egyszer számolunk bele 
az adott értékbe. 

Személyes ügyfélkapcsolatok kialakítása: 

• 6006 db CSAKPONT szolgáltatási alka-
lom  

• 1710 fő elért ügyfél  
• 983 fő írásba foglalt együttműködéssel 

programba vont ügyfél  
• 513 db gyermekfelügyeleti és gyermek-

foglalkoztatási alkalom  
• 510 főhátrányos helyzetű ügyfél (elsődle-

gesen olyan nők, akik hozzátartozójuk el-
látása, gondozása miatt hátrányt szen-
vednek a munkaerőpiacon)  

• 207 db tanácsadási alkalom 72 ügyfelünk 
számára  

• 17 db városi nagyrendezvény, amelyen a 
Szolnoki CSAKPONT bemutatkozott  

A program eredményességét jól mutatja a több 
mint 1700 elért ügyfél és a több mint 6000 szol-
gáltatási alkalom. Közülük csaknem 1000 főt írá-
sos megállapodás keretében is a programba 
vontunk így erősítve a program célja iránti elkö-
telezettségüket. Közülük több mint 500 fő volt 18 
év alatti gyermeket nevelő szülő.  Az induláskor 
és a program során rendszeresen és sikeresen 
szólítottuk meg összesen csaknem 20 városi 
nagyrendezvényen a potenciális ügyfél körünket 
(állásbörzék, családi napok, fesztiválok, egész-
ségnap, tolerancia nap, esély nap, kézműves ki-
állítás, mikulásünnepség, házasság hete, Eu-
rópa nap, város napja, gyermek- és családi 
programok). Ezeken az eseményeken egészen 

a 2020-as tavaszi karantén időszakáig rendsze-
resen megjelentünk aktuális programkínálata-
inkkal. A szervezés és lebonyolítás folyamataiba 
bekapcsolódtak önkénteseink és szívességi 
szolgáltatóink is.   

Ügyfélkörünk toborzásának további sikeres esz-
közei a munkatársaink: és önkéntes szívességi 
szolgáltatóink által nyújtott gyermekfelügyeleti 
és egyéb gyermekfoglalkoztatást (kézműves-
ség, népi játékok, rajzelemzés, meseterápia) 
biztosító szolgáltatások voltak, amelyek több 
mint 500 alkalommal valósultak meg. Ezzel 
könnyítettük a célcsoportunk bekapcsolódását 
programjainkba és tartós kapcsolat is kialakult a 
felek között. A CSAKPont helyszínén kínált Ját-
szószoba és Babaszervíz szolgáltatásunk szin-
tén jó ügyfélcsalogatónak bizonyult.   

A koronavírus járvány és az ezzel kapcsolatos 
korlátozások, az otthontanulás, home office idő-
szakában – országosan is újdonság ként bevált 
gyermekfelügyeleti szolgáltatásunkat emeltük át 
online térbe. Óvónőnk speciális online élményt 
nyújtó játékokat dolgozott ki, a közösségi oldal 
videós hívásával létesített kapcsolatot. Az édes-
anya otthonról dolgozott, ezalatt előre egyezte-
tett időpontokban, hetente két napon délelőtt és 
délután foglalkozott a gyermekkel. Barkácsolás, 
találós kérdés, mondóka, meseolvasás élményt 
nyújtó tevékenységek igény szerint. A lehetősé-
get közösségi oldalunkon hirdettük meg.   

A személyes ügyfélkapcsolatok kialakításának 
harmadik legfontosabb eszközei a munkatársa-
ink által nyújtott tanácsadások voltak, mellyel 
több mint 70 fő főként munkakeresőt segítettük 
összesen több mint 200 alkalommal.   

Mentálhigiénés tanácsadásaink során a kliens 
egészséges lelki életének kialakítása és megtar-
tása, a belső lelki egyensúlyának fenntartása, 
vagy helyreállítása volt a cél. Segítettük a kliens 
mélyebb megértését a saját helyzetére vonatko-
zóan, hogy ezáltal találja meg a lehetséges 
megoldásait.  Munkaerőpiaci tanácsadásaink al-
kalmával az álláskeresők munkaerőpiaci esé-
lyeit és elhelyezkedési lehetőségeit növeltük. 

 

AKTÍV EGYÜTTMŰKÖDÉSEK 



Segítettük az elhelyezkedését gátló tényezők 
feltárását, beazonosítását, ezek elhárítására pe-
dig egyénre szabott, az ügyfél aktivitására építő, 
közös megoldási módokat dolgoztunk ki.   

Márkaépítési tanácsadásaink során személyre 
szabottan segítettük az álláskeresők, vállalko-
zóvá válók munkaerőpiaci esélyeinek növelését. 
A meglévő szakmai kompetenciák mellett feltér-
képeztük az erősségeket, azonosítottuk a fej-
lesztendő területeket, a kommunikációs szintet. 

Szakmai hálózatépítés: 

• 956 fős részvétellel megvalósuló segítő, 
szívességi szolgáltatások,  

• 574 db önkéntes szívességi szolgáltatók 
által nyújtott szolgáltatási alkalom, 

• 66 féle aktív szívességi szolgáltatók által 
nyújtott szolgáltatás típus  

• 64 db szakmai rendezvény, amelyen 
szakmai hálózati partnerként részt vettek 
a CSAKPont munkatársai, 33 fő aktív szí-
vességi szolgáltató, 

• 12 db saját szervezésű szakmai napunk 
70 szakmai partnert ért el, összesen 123 
fős részvétellel.   

A programot támogató, segítő hálózat kialakí-
tása kezdettől fogva fontos eleme volt a megva-
lósításnak. Már a szakmai terv készítésekor 
együtt működések kialakítására került sor több 
városi civil szervezettel, akikkel az együttműkö-
dés folyamatosnak és eredményesnek bizo-
nyult.   

A megvalósítás kezdetén életre hívtuk a prog-
ram tanácsadó testületét, melyben helyet kaptak 
a város foglalkoztatáspolitikai és családügyi 
szak emberei.  A szakmai hálózatépítés további 
sikeres programelemének a szívességi szolgál-
tatások bizonyultak, amelyet aktív szívességi 
szolgáltatóink gyermekfelügyeleti és egyéb ház-
tartást segítő tevékenységekben, valamint a 
munka és a család összeegyeztetésének előse-
gítése érdekében végeztek közel 1000 fős 
igénybevevői részvétellel.   

Önkéntes alapon vontunk be összesen közel 70 
témában több mint 30 szakembert és segítőt, 
zömében a célcsoportba tartozó pályamódosító 
nőket, akik egymást is segítve, információt, tu-
dást átadva nyújtottak az érdeklődők és egymás 
számára különféle szakmai szolgáltatásokat a 
munka és család összeegyeztetésének segítése 
érdekében közel 600 esetben. Cserébe valós 
körülmények között próbálták ki szaktudásukat, 
szolgál tatásaikat, tettek szert ismertségre és is-
meretségekre. A programelemek szinergiája ré-
vén több szívességi szolgáltatónk vett részt a 
munkatársaink által nyújtott tanácsadásokon, 
valamint a CSAKPONT projekt nyújtotta  

rendezvényeken, fejlesztéseken, képzéseken, 
melyek segítségével többen munkahelyet is ta-
láltak vagy vállalkozásukat fejlesztették. A szí-
vességi szolgáltatásainkat jógyakorlatként or-
szágos szinten is kiemelte a projektnek orszá-
gos szakmai támogatást nyújtó Családbarát Or-
szág. 
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Atipikus foglalkoztatás  

Magyarországon 

 munka és a család összeegyeztetésének 
kézenfekvő módja az atipikus 
foglalkoztatás, melyet egyre gyakrabban 
alkalmaznak már Magyarországon is. 

Ahhoz viszont, hogy ezek a megoldások 
valóban könnyebbséget jelentsenek a 
munkáltató és a munkavállaló részére is, 
tisztában kell lenniük a szabályokkal, 
rendelkezésekkel.  
Az atipikus foglalkoztatási forma az, ami 
bármiben, vagy bárhogyan eltér a hagyományos 
munkaviszonytól. Eltérhet a szokványostól a 
foglalkoztatás tartamában (pl.önfoglalkoztatás, 
határozott idejű szerződés),helyében 
(pl.távmunka), idejében és/vagy hosszában 
(pl.részmunkaidő, idénymunka). Ezek jogi 
szabályozása eltér a Munka Törvénykönyvében 
leírt általános szabályoktól. 
Az atipikus foglalkoztatási formák a következők: 
Részmunkaidős foglalkoztatás, Rugalmas 
munkaidő,Távmunkavégzés, Határozott idejű 
munkavégzés, Egyszerűsített foglalkoztatás, 
Munkavégzés behívás alapján, 
Munkaidőkeretben végzett munka, Osztott 
munkaidős alkalmazás, Munkakörmegosztás, 
Több munkáltató által létesített munkaviszony, 
Bedolgozói munkaviszony, Munkaerő 
kölcsönzés, szövetkezeti munkavégzés.  
Korunk társadalmi és technológiai változásainak 
hatására az atpikus munkavégzés egyre 
népszerűbb. Az atipikus foglalkoztatásnak is 
vannnak előnyei és hátrányai is. Előnyei 
lehetnek a munkaadók számára többek között a 
rugalmasság, elégedett munkavállaló, 
magasabb hatékonyság, csökkenő 
betegállomány, csökkenhetnek a 
munkavégzéssel kapcsolatos költségek. 
Hátrányai lehetnek az adminisztrációs 
hibalehetőségek, bizalmi kérdések, vagy, hogy 
a munkavállaló alkalmatlan az adott atipikus 
munkavégzésre. 
A munkavállaló számára sok előnnyel bírhat az 
atipikus munkavégzés, mint például a könnyebb 
elhelyezkedés, munkatapasztalat szerzés, a 
munka és magánélet összehangolása  

 

(gyermeknevelés), rugalmassabb időbeosztás, 
kevesebb stressz. Hátrányok lehetnek a 
megélhetési problémák, izoláció, társadalmi 
kapcsolatok leépülése, munkaalkoholizmus 
(távmunka), a jogi, munkaügyi bizonytalanság 
is. 
Amikor GYES-ről, GYeD-ől szeretne egy 
munkavállaló visszatérni , nagyon sok kérdés 
felmerülhet benne, sok nehézséggel nézhet 
szembe a munkakeresés során. Mikor szeretnék 
visszatérni? Milyen munkát szeretnék végezni? 
Hogyan tudom összeegyeztetni a munkát és a 
magánéletet? Hogyan lesz nekem időm erre? A 
felmerült problémákra megoldás lehet az 
atipikus foglalkoztatás. Fontos, hogy a GYES, 
GYED alatt is fejlesszük, képezzük magunkat. 
Ezáltal felkészültebben, nagyobb önbizalommal 
állhatunk neki a munkakeresésnek. Az atipikus 
munkavégzéshez sokszor olyan készségekre 
van szükség, mint például az 
infokommunikációs eszközök használata, a 
kiváló önmenedzsment, önmotivációs 
képesség. Ehhez nyugodtan lehet segítséget 
kérni például a Nonprofit Hagyomány 
Alapítványtól, ahol online is elérhető 
képzéseket, fejlesztéseket valamint 
előadásokat, klubokat tartanak, amelyek mind 
segítik a GYESről, GYEDről visszatérést a 
munka világába. 
A tapasztalat azt mutatja, hogy a munkaadóknak 
a leírtaknál több hasznuk is lehet az atipikus 
foglalkoztatási formák alkalmazásával. Az így 
alkalmazott munkavállaló általában tisztában 
van vele, hogy meg kell mutatnia, az atipikus 
foglalkoztatás ellenére is ér annyit, mint mások, 
Lehet, hogy éjszaka válaszol az e-mailekre, 
éjszaka készíti el a táblázatot, de mindent 
megtesz, hogy határidőre precíz munkát 
végezzen. Emellett kevesebb stessz éri otthon, 
mivel rugalmasabb időbeosztást követhet és így 
kiegyensúlyozottabban, hatékonyabban tud 
dolgozni. Az atipikus munkavégzés tehát 
nagyon sok előnnyel járhat, természetesen 
azokban a munkakörökben, ahol ez lehetséges. 
Forrás: 
https://scholar.google.ro/scholar?q=atipikus+fo
glalkoztat%C3%A1s+magyarorsz%C3%A1gon
&hl=hu&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart 

M. Julianna 
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 „A jól elrendelt munka minden gyarapodás 
talpköve.” 

Széchenyi István 
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A családom a mentorom 

icimackó jelmezt varrtam a fiamnak far-
sangra. Ez az első ovis farsang. Nagy 
dolog, hogy eljutottunk idáig a betegsé-

gek és a koronavírus járvány ellenére. A jelmez 
gumis lepedőből készült. Az elején még én sem 
hittem el, hogy sikerülni fog, de nagyon akartam. 
Aztán kiszabtam, megkerestük a varrógépet, 
amit a déditől kaptunk, és megcsináltam. Amikor 
elakadtam, felhívtam az anyukámat, aki varrónő. 
A fiam felpróbálta a kész jelmezt, és egész dél-
után abban szaladgált. 
Ez a jelmez nem csak azért tudott elkészülni, 
mert kislány koromban, amikor a szüleimnek 
nyáron dolgozniuk kellett, anyukám magával vitt 
minket a testvéremmel a varrodába, és ott meg-
figyeltem hogyan működik a varrógép. Érdekes, 
már akkor is volt amolyan családbarát munka-
hely. Valamit kezdeni kellett a gyerekekkel. 
Azért készült el a jelmez, mert a családom a 
mentorom. Anyukámtól láttam, milyen egy anya. 
Neki nagyon nehéz volt, ő sok mindent látott, de 
mégis meg tudta nekem tanítani a tetteivel, pél-
dául azt, hogy egy anya igyekszik valóra váltani 
a gyermekei reális kéréseit. Emlékszem, kisko-
romban nem értettem miért fáradt. Nem értet-
tem, de láttam rajta, hogy az. Aztán gyerekeim 
lettek és megértettem. Természetes volt, hogy 
munka után vacsorát főz, segít tanulni más-
napra. A mentorom, mert utat mutatott nekem a 
viselkedésével, példát adott külőnböző helyze-
tekre, és ha elakadok valamiben, tudom, hogy 
tőle kérhetek segítséget. Sokszor a mindennapi 
életünk eseményei többet adnak nekünk, mint a 
formális képzések. Az egész családom a ment-
orom, az apukám, a férjem, az apósom és anyó-
som, meg a dédik is. Mindenkitől mást tanultam. 
Mégha távol is élünk egymástól, vagy nem min-
dig felhőtlen a kapcsolatunk, akkor is ott vannak  

 

mögöttem, formálnak és fejlesztenek. Szeretek 
olvasni, szeretek főzni, és ezek hiányoznának 
az életemből, ha nem láttam volna annak idején, 
ahogy annyit olvasnak, ha nem szaladgáltam 
volna a kertben, amíg művelik azt. 
Nem panaszkodtak. Sosem mondták nekem, 
hogy a gyereknevelés egy nehéz és fáradságos 
munka, amit a napi munkával valahogy mindig 
össze kellett egyeztetni. Csak azt láttam, hogy 
néha napközben is pihenniük kellett. Aztán min-
dig felkeltek, és becsülettel megcsinálták a dol-
gaikat. Szeretnék én is a lányom, a fiam mentora 
lenni. 
 
Köszönöm nektek! 
 

Az otthoni és a munkahelyi 

légkör egymásra gyakorolt 

hatásai 

 
z otthon mindenkinek más. Van, akinek 
meghitt, van, akinek csupa lárma és ne-
vetés. Másoknak az otthon csak egy 

álom. A munkahely sok szempontból úgy visel-
kedik, mint az otthonunk. Egy hely, ami a benne 
lévőktől válik fontossá, amit alakítunk, és aminek 
a működése hat az életünkre. Talán, ha jól vá-
lasztottunk, a munkahelyünk kicsit a második 
otthonunk is. Vannak azonban különbségek is, 
és nem csak abban, hogy az előbbinél családta-
gok vesznek körül, az utóbbinál meg bárkik, aki-
ket az arra hivatottak kiválasztottak. Lehet, hogy 
családtagok is, lehet, hogy idegenek vagy bará-
tok. 
Az otthoni és a munkahelyi légkör nem független 
egymástól. Mivel hatnak egymásra, így nekünk 
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 „Tiszteld őseidet, mert rajtok keresztül 
nyertél életet és örököltél Istent és Hazát.” 

Wass Albert 
 

CSAK A CSALÁD 



akkor lesz a legjobb, ha igyekszünk olyan köl-
csönhatást elérni, amiben az egyik a másikat 
jobbá teszi. Azért, hogy a hétköznapjaink ne me-
nekülések legyenek a munkába. Mert valljuk be, 
van ilyen. Amikor a gyerekek zajongása helyett 
bármi mást szívesebben hallgatnánk, amikor az 
új feladatot jóformán még ki sem fejtették az ér-
tekezleten, de mi már elvállaltuk, hogy lekössön, 
hogy legyen egy területe az életünknek, amit 
igazán mi kontrollálunk. Nem a négy évesek, 
nem a két évesek. Mert ha otthon nem érezzük 
magunkat elég ügyesnek, akkor majd a munka-
helyen megpróbálunk a legügyesebbek lenni. 
Lehet, hogy ott majd hallgatnak ránk. Vagy for-
dítva, szuperanya szerepet játszunk, de csak 
játszuk, mert olyan ugyebár nincs. Viszont na-
gyon jók vagyunk a színjátszásban és majdnem 
mindig kifogástalan az otthoni légkör, de a mun-
kahelyen esetleg nem vagyunk már olyan aktí-
vak, várjuk, hogy ketyegjen az óra, és mehes-
sünk haza. Ha se ide, se oda nem menekülünk, 
akkor az már egy elég jó helyzet. 
Szerintem, ezt az elég jót, úgy a legkönnyebb el-
érni, ha a munkahely olyan, ami a céljaink meg-
valósulását szolgálja. Vagy másképp, nem csak 
munka, hanem hivatás nekünk. Az a jó, ha va-
lami olyan tevékenységet választunk, és aztán 
gyakorolhatunk a munkahelyünkön, amivel ma-
gunkat tudjuk kifejezni, amibe bele tudunk feled-
kezni. Mert ha elfelejtjük az idő múlását, akkor ki 
is kapcsolunk. Számunkra megáll az óra, nem 
sietünk, mert fontos az, amit csinálunk. Ez vala-
kinek házépítés, másnak ültetés vagy főzés, 
írás, számolás. Ha jó nekünk a munkahelyünk, 
akkor az ottani légkör pozitívan hat a családi éle-
tünkre is. Mert kikapcsol abból, szünetet ad, 
hogy átértékeljünk dolgokat, hogy hiányozzanak 
az otthoniak. 
A családi életünkben is érezhetjük magunkat 
egész jól, és nem kell hozzá tökéletesnek lenni. 
Fazekas Éva a CSAKPontnál tartott, álláskere-
sésről szóló előadásának egyik állítása volt, 
hogy “az elég jó, elég jó lesz”. Ha az otthon, az 
nekünk egy hely, ahol önmagunk lehetünk, ahol 
nem azért csináljuk a dolgokat, mert kell, hanem 
mert egy csapatért dolgozunk, vagy mert közös 

céljaink vannak, vagy csak mert szeretjük a töb-
bieket, akkor jól érezzük magunkat. De néha el-
fáradunk, és akkor milyen jó, hogy van az éle-
tünknek egy másik területe, a munka, amiben ki-
kapcsolódhatunk a családból. Kicsit szüneteltet-
jük, hogy aztán újra belevessük magunkat, és 
fordítva. 
Van még egy eset, amikor az otthon és a mun-
kahely összeolvad, helyileg legalábbis, ez a ho-
meoffice. Szerintem, nem olyan szuper, mint 
ahogy a körülöttem dolgozók gondolják, de ha 
dolgozni akarok, akkor jelenleg így tudom azt 
megtenni. Sok új belső feszültséget szül. Az ott-
honba beköltözik a munkaértekezlet, egy prob-
lémát nem tudok kikapcsolni a fejemben, és a 
gyerekek harmadjára feltett kérdésére emiatt 
még mindig nem válaszolok. Ez a bajom vele, 
hogy kicsit mindig van mindkettő, nehéz kikap-
csolni. Ha helyileg elkülönül, akkor könnyebb, 
mert nincs ott a másik fél, és könnyebben figyel-
men kívül hagyom. 
De van ötletem, hogy hogyan legyen az is elég 
jó nekem, ha a munka és az otthon helyileg ösz-
szekapcsolódik. Megpróbálom mégiscsak szét-
szedni őket. Helyet és időt találni nekik a napban 
külön-külön. Hogy a családi feszültségeket le-
gyen időm kifújni a tornaszőnyegemen, és utána 
kapcsoljam csak be a gépet. Hogy a munkahelyi 
félkész feladatomat x órakor letegyem, hogy 
másnapra kipihenjem magam, és elég jó levest 
főzzek, meg várat építsek, és autópályát is. Nem 
nézem meg a telefonom, akkor se, ha folyama-
tosan csipog, csak mikor már elaludtak a gyere-
kek. Persze, nehéz ezeket betartani, mert vicce-
lődök a szuper anyával, de azért én is lennék 
olyan. Meg a munkában is szeretnék napi két-
három órában nyolc órás teljesítményt nyújtani, 
pedig tudom, hogy ez butaság. Hát ilyenkor, ha 
a munkahelyi és az otthoni légkör kölcsönhatása 
inkább negatív, eszembe jut, hogy “az elég jó, 
elég jó lesz”, és máris nyugodtabb vagyok. 
Eszembe jut, hogy én ezt is, meg azt is szeretem 
csinálni, és ez a lényeg. Elég jó lesz úgy, ahogy 
éppen tudom, ha szívesen csinálom. 

O. K. Anita 
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Anyai és titkárnői  

kötelességeinknek teszünk  

eleget otthonról 

 gyermekekkel otthon tölött évek után, az 
édesanyák gyakran úgy érzik, hogy már 
nem tudnak kiteljesedni, ezért azt az utat 

választják, hogy dolgozni kezdenek otthonról. A 
járvány a home office elterjedését is magával 
hozta, így még nagyobb kínálatból tudnak válo-
gatni, az állást kereső anyák. A rugalmasabb 
munkavégzés irányába haladunk tehát, ami a 
gyermeket nevelő szülők számára mindenkép-
pen előnyös. Az is megfigyelhető, hogy nem 
csak a családanyák, hanem a fiatalok igénye is 
erősödik a rugalmas munkavégzés iránt, de va-
lószínűsíthető, hogy a koronavírus járvány nél-
kül is egyre népszerűbb lenne. Egy kisgyerme-
kes anyának a lehető legjobb munkakörnyezet, 
a saját otthona, ahol nem csak munkavállalói de 
- ha lehet így fogalmazni -  anyai teljesítménye 
is növekvő tendenciát mutat. Az anyukáknak 
így, még ha a gyerkőcök miatt muszáj is, de a 
munka miatt nem kell például korán felkelniük 
vagy egy reggeli dugóban állniuk, arra várva, 
hogy beérjenek a munkahelyükre. A járvány ha-
tására várhatóan hosszú távon is növekedni fog 
az otthonról dolgozók aránya, ami elméletben a 
cégek irodaterületének csökkenését okozza. Ha 
esetleg nem találnánk otthonról végezhető mun-
kát, második lehetőségnek még ott van az is, 
hogy saját vállalkozásba kezdjünk. Vannak, akik 
azt állítják, hogy vagy home office-olsz, vagy 
gyereket nevelsz, de a kettő együtt nem megy. 
Ezt az állítást már többen is megcáfoltuk, 
ugyanis mi anyukák itt a CSAKPontnál otthonról 
dolgozunk és mellette gyermekeket is nevelünk. 
       
                  B. M. Rita 

CSAK 5 KÖRKÉRDÉS 

Brînzan-Antal Cristina 

Mi jut eszedbe arról, hogy munka / hivatás? 
 munkát és hivatást egy élethosszig tartó 
tanulási folyamatnak tartom. Számomra 
nagyon fontos az, hogy a munkahelyem 
megfeleljen a személyes érdeklődési kö-

römnek, elvárásaimnak. 
Milyen számodra az álom munka-munkahely? 
Számomra az álom munka-munkahely egy 
olyan közösségi cselekvést jelent, amely megfe-
lelő feladatleosztást, egyetértést és hatékony 
munka mellett jó bevételt is hoz.  
Mi az, amit talán nem tudunk rólad, de szívesen 
elmondanál magadról? 
Szeretek régi, eszmei értékkel rendelkező tár-
gyakat gyűjteni, dokumentálni. Ezt 2018 óta te-
szem, mivel Erdélyben részt vettem egy közös-
ségépítő, értékmentő programban, szórvány-
ban, Fehér megyében. 
Meséld el mi a 2-3 legfontosabb dolog az élet-
ben? 
Elsősorban a családom. Ezt követi a baráti tár-
saság, a munkatársak. És végül, de nem utolsó 
sorban a pénz. Segít a célok megvalósításában, 
megkönnyíti a mindennapokat, hogy a fonto-
sabb dolgokra tudjunk koncentrálni.  
Ha megváltoztathatnál valamit egyik napról a 
másikra a világban/világodban, mi lenne az? 
Ha megváltoztatnék a múltamban eseményeket, 
történéseket, biztosan arra fókuszálnék, hogy 
sokkal többet tanuljak. Meg vagyok elégedve az 
elért eredményekkel, de több líceumi és egye-
temi tanulással ezeket elérni és megtartani 
könnyebb lenne.  

Kérdező: CS. V. Edina 
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 „A legszebb gondolataink a szívünkben 
teremnek” 

Moldova György 
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CSAK Norrisz 4. pontja 

 
SAK köztudatottan nem igényli az alvást, 
hétvégén néha empátiából szokott pi-
henni, hogy átérezze az emberség-asz-

szonyság alvásigényét. Fölriadva, olyan gyor-
san felkelt, hogy látta magát aludni és el is indí-
totta a Hétindítót, memóriafogasába felrakta 
azokat, akik még 9.00-kor is alszanak. Telekek-
nek Pitvarosról Vásárhelyre akart ugrani, de fél-
úton meglátva a Békéssámson helységnévtáb-
lát, benézett a faluba és felidegesítette egész 
Békéssámsont. Főleg azzal, hogy nem tudta 
senki, hogy miért békés és miért Sámson. CSAK 
azonnal falugyűlést hívott össze, és elmagya-
rázta, hogy ki is a Sámson. Meg is ígérték a je-
lenlévők 2222-en, hogy hosszú hajat és szakál-
lat növesztenek, ahogy Sámson és CSAK is. 
Arra pedig ne legyen senki büszke, hogy 700 
évig Csanád, 162 évig Csongrád és immár 143 
éve Békés megyéhez tartoznak. A békés embe-
rek felidegesedve megígérték, hogy kiokosod-
ván már Csongrád-Csanád-Békés vármegyé-
hez szeretnének tartozni. Ezután CSAK elszá-
molt magában végtelenig oda-vissza, visszare-
pült Pitvarosra, megígérte a polgármesternek, 
hogy várossá (okosvárossá) fejleszti szívünk pit-
varát. 9 óra után megnyitotta CSAK a Munka és  

 

magánélet összehangolása képzést, bár nem 
értette mi a kettő között a különbség, ill. miért 
kell összehangolni, hiszen nála a magánélet is 
munka és fordítva. Röviden mesélt, hogy több 
százezren a mai napig hosszú sorokban mene-
telnek a délebbi amerikai egyesületlen államok-
ból az egyesült államokba a jobb munka és ma-
gánélet reményében. Szerinte ott kellene meg-
találnia mindenkinek e kettőt, ahol született. Ő is 
azért tért vissza ősei szülőföldjére, Magyaror-
szágra, hogy helyrehozza a nagyszülők tévedé-
sét. CSAK szerint nem jó mondás, hogy kis 
pénz-kis munka, nagy pénz-jó munka. Éppen 
fordítva, és nem ordítva: a jó munka szüli a 
pénzt, a sok pénz pedig a tolvajt. De ahhoz egy 
halom alkalom is kell…Fogadást kötött a CSAK 
Pontosokkal (sokkal), hogy 20 éves ikrei után a 
Viharsarokban fogadott gyerekeket, és a foga-
dott gyerekeknek a nevük is megvan már: CSAK 
Nóri és CSAK Norbi. Hála a „CSOK”-nak már 
gyerekük (nekik is ikrek) is született, NóRika és 
NorBika. Róluk és rólunk legközelebb… közben 
CSAK megcsinálta az összes alvó és fekvőtá-
maszt. 

B. József 
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 Isten 6 nap alatt teremtette a világot. De csak miu-
tán Chuck Norris megteremtette a CSAKtívot. 

CSAK NORRIS 



Elégedett ügyfél 

Csurulyáné Vidovenyecz 
Edina 

 héten Csurulyáné Vidovenyecz Edina 
volt vendégünk, akivel interjút készítet-
tünk, mint sikeresen elhelyezkedett 

CSAKPontos ügyfelünk. Arról beszélgettünk, mi-
vel foglalkozik most, hogyan talált ránk, és ho-
gyan segített neki a munkaerőpiaci elhelyezke-
désében a CSAKPont. Edina hotel recepciós-
ként dolgozik Békéscsabán, egy három csillagos 
hotelben. 

„A munkakör ismerős, bár kb. 20 évvel ezelőtt 
sok tekintetben más volt a recepciós pult mögött 
állni. A munka során használt számítástechnikai 
rendszerek fényéveket ugrottak, ezzel meg is 
gyűlt a bajom, de lassan megtanulom. Azt sze-
retem benne leginkább, hogy mások segítsé-
gére lehetek, s hogy adódhatnak érdekes meg-
oldandó szituációk is. Ez december óta nekem 
is kijutott, ami akkor nagy izgalommal, utólag 
nagyrészt jókora örömmel és sikerélménnyel töl-
tött el. Egy olasz vendégünk rosszul lett. Mentőt 
hívtam, a mentősök és a mi vendégünk között 
segédkeztem a mentőautóban állva negyedma-
gammal. Hol angolul, hol olaszul (makogva) for-
dítottam az orvosi kifejezéseket, nyugtattam a 
vendégünket, de végül minden jól sült el.” 

Edina 2020 szeptemberében csatlakozott a 
CSAK Pont fonalához, aminek köszönhetően 
rengeteg előadáson vett részt. „Nemrég pedig 
Viniczai Andi felemelő, két napos Munka és ma-
gánélet című képzésén nyithattam ki a fülemet, 
lelkemet a valóban építő gondolatokra.” 

Elmondta, hogy a munkakeresés labirintusában 
rengeteg csapda, útvesztő van. „Sokat magunk 
gyártunk, sokat maga az Élet s benne a nagy Úr: 
a munkaadó. Ebben gyújtottak számomra lám-
pást a CSAKPont előadásai, azok a beszélgeté-
sek, amelyek közben azt éreztem nem vagyok 
egyedül. Sorstársak vagyunk, akik egy-egy 

értékes szót, gondolatot egymással megosztva 
hasznos útravalót adtunk-vettünk, észrevétlenül  

 

is. Ami még nekem szerintem segített konkrétan 
az állásinterjúmhoz, az Fazekas Éva Csilla cél-
irányos, Álláskeresési alapok c. előadása volt.” 
Azért volt az egyik kedvence, mert pont azokra 
a tipikus hibákra világított rá az előadó, amelye-
ket ő maga is számtalanszor elkövetett. Alapos 
és szakszerű tanácsokat adott az előadó, ráadá-
sul egy olyan határozott és céltudatos hangnem-
ben, ami erőt ad ahhoz, hogy ne elszenvedő, fé-
lénk alanyai legyünk egy állásinterjúnak, hanem 
egyenrangú tárgyaló partnerei a munkaerőt ke-
reső vezetőnek. Sokat jegyzetelt az előadás so-
rán, mert tényleg praktikus irányokat, tanácsokat 
nyújtott az előadó. Ami mellé kell társuljon az a 
gyors helyzetfelismerés az adott állásinterjún, 
hogy kinél mit és hogyan lehet kérdezni, kérni. 
Véleménye szerint ez megérne még egy külön 
előadást. Sok más nagyszerű előadót is meg-
hallgathatott ősszel, most éppen őt ragadta ki. 

Álláskereső társainknak azt üzente, hogy sose 
adjuk fel! Az, ahol most vagyunk az nem a vég-
cél, hanem egy állomás. „Merj végigutazni he-
gyen-völgyön, gyakran nézz ki az ablakon és 
vedd észre hol virágzik NEKED a rét.” 

O. Sz. Ágnes 
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