
Kedves Olvasóink! 

E havi számunk aktuális té-
mája többek között a lelki 
egészség. Az álláskeresés 
minden aktív, felnőtt ember 
életében jelen lévő, fontos, 
meghatározó momentum. 
Akár pályakezdőként, akár 
több éves tapasztalattal, 
akár hosszabb kihagyás 
után, tartós álláskeresőként 
szeretnénk újra bekerülni a 
munka világába, hasznos 
lehet tudatosítani magunk-
ban meglévő képességein-

ket, készségeinket, erőssé-
geinket, fejlesztendő terüle-
teinket valamint azt is, mi-
lyen munkakört látnánk el 
szívesen, melyek lennének 
azok a munkahelyek, ahol el 
tudnánk képzelni szakmai 
jövőnket. Mindez azért is 
érdekes, mert identitásunk 
része a munkánk is. Fontos, 
hogy sajátunknak érezzük 
tehát munkahelyünket, mun-
kakörünket.  

Az álláskeresés pszichológiai 
vonatkozásán túl, olvashat-

BEKÖSZÖNTŐBEKÖSZÖNTŐBEKÖSZÖNTŐBEKÖSZÖNTŐ    
TESTITESTITESTITESTI----LELKI EGÉSZSÉG ÉS ÁLLÁSKERESÉSLELKI EGÉSZSÉG ÉS ÁLLÁSKERESÉSLELKI EGÉSZSÉG ÉS ÁLLÁSKERESÉSLELKI EGÉSZSÉG ÉS ÁLLÁSKERESÉS    

2012.06.22. 

I. évfolyam, 5. szám  

A tartalomból: 

ÁLLÁSPONT 
Állásinterjún való megjele-
nés: az első benyomás 

2 

ÁLLÁSPONT 
Interjú egy munka– és 
szervezetpszichológussal 

3 

„Szivárványház” Hajdú-
sámsonban 

4 

KICSIT MÁSKÉNT 
„Megváltoztattam az 

5 

Életemet!”  

KICSIT MÁSKÉNT- 
Náluk a munkaerő (is) 
érték 

6 

 

nak még az állásinterjún 
való megjelenésről, a jó be-
nyomáskeltés eszközeiről, a 
Kónya Kft. vállalkozásáról 
valamint a Társadalmi Meg-
újulás Operatív Program ke-
retében szervezett, az Euró-
pai Unió által támogatott, 
"Életreval(l)ó" elnevezésű 
projektről, amely 2011 
őszén indult el azzal a céllal, 
hogy a hajdúsámsoni térség-
ben élő, hátrányos helyzetű 
nők munkaerő-piaci esélyeit 
elősegítse. 

Hasznos időtöltést, jó olva-
sást, és kellemes nyarat kí-
vánunk minden kedves olva-
sónknak! 

Az Agora munkatársai nevé-
ben: 
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Az első dolog ami szembe-
tűnő, amikor belép az em-
ber az interjú helyszínére, a 
külső megjelenés. Nagyon 
fontos az általános ápolt-
ság, visszafogott, igényes 
öltözet.  
 
Ez hölgyek esetében kis-
kosztümöt vagy elegáns 
nadrágot, szolid felsőt, 
blúzt jelent (tartózkodjunk 
a mély dekoltázstól), a 
szoknya maximum térd 
felett érő legyen. Mindig az 
adott munkakörhöz öltöz-
ködjünk, de a tisztaság, a 
visszafogott, alkalomhoz 
illő külső alapvető fontos-
ságú.  
 
A smink, a hajviselet és az 
öltözködés szempontjából 
is nagyon fontos, hogy jól 
érezzük magunkat, tudjunk 
természetesen viselkedni, 
hiszen ha feszélyezve érez-
zük magunkat, nem tudunk 
a beszélgetésre koncentrál-
ni.  
 

A viselkedéssel kapcsolat-
ban is elmondható, hogy a 
kedves, határozott, termé-
szetes fellépés meggyőző 
és szimpátiát kelt. Hogyan 
tudjuk ezt elérni?  

Felkészülten érdemes 
mennünk, ehhez néhány 
szempontot jó, ha figyelem-
be veszünk. Fontos, hogy 
kipihentek legyünk, hagy-
juk kívül az egyéb gondola-
tainkat. Mielőtt elindulunk, 
gondoljuk át, mit fogunk 
mondani. Többek között az 
a kérdés, hogy hogyan jel-
lemeznénk magunkat, min-
denképpen elhangzik egy 
állásinterjún, erre előre fel 
tudunk készülni. A pontos-
ság elengedhetetlen, en-

nek feltétele az is, hogy 
tudjuk, pontosan hová és 
hogyan kell eljutnunk (ezt 
az interjú előtti napokban 
kideríthetjük). A megbe-
szélt időpont előtt 5-10 
perccel már legyünk a hely-
színen. 
 
Amint beinvitálnak minket, 
először mi köszönjünk, 
viszont az általános etikett 
szabályaival ellentétben, 
várjuk meg, amíg a munka-
adó nyújtja a kezét. Ameny-
nyiben nem kezdeményezi 
a kézfogást, mi se tegyük, 
hiszen ebben a szituáció-
ban a munkaadó, mint ve-
zető szükséges, hogy indít-
ványozza a gesztust. 
 

A következő lépés, hová 
foglaljunk helyet? Amennyi-
ben hellyel kínálnak min-
ket, magától értetődő a 
kérdés, viszont ha nem, 
lehetőleg a vezetővel szem-
ben helyezkedjünk el, ha 
ez lehetséges.  

A nonverbális kommuniká-
ció, a testbeszéd rendkívül 
fontos. Nőként, ha nadrág-
ban érkezünk zárt lábbal, 
ha szoknyában, keresztbe 
tett lábbal üljünk, kezünket 
a szék karfáján vagy az 
ölünkben pihentessük. A 
szemkontaktust megközelí-

tőleg, 70-80 %-ban tartsuk; 
ez egyébként a normális, 
teljesen általános arány. 
A nyugodt stílus, derűs, 
mosolygós arc, pozitív be-
nyomást kelt.  

A beszédstílusunk végig 
legyen kedves, határozott, 
de semmiképp ne 
„haverkodjunk” a leendő 
munkaadóval, mert egy 
ilyen helyzetből később mi 
jöhetünk ki rosszul. Ügyel-
jünk rá, hogy ne hadarjunk, 
választékosan, tárgyilago-
san, lényegretörően fogal-
mazzunk. 
 

Talán nehéznek tűnhet, 
hogy minderre odafigyel-
jünk, ám ha lélekben felké-
szülünk, nem okoz gondot 
a természetes viselkedés. 
Akár el is gyakorolhatjuk 
otthon vagy ismerőssel, 
családtaggal, mit fogunk 
mondani, hogyan fogunk 
viselkedni. 
 
Fontos, hogy ne akarjunk 
görcsösen, tökéletesen 
viselkedni, ha egy-egy 
szempont eszünkbe jut, az 
már elegendő, a legfonto-
sabb, hogy a beszélgetésre 
koncentráljunk. 
 

Tarcali Zsuzsanna  
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A kedves, határozott, 
természetes fellépés 

meggyőző és szimpátiát 
kelt. 

Kiemelten figyeljünk 
az öltözködésünkre, 
a gesztusainkra, a 
beszédünkre, vala-
mint a szemkontak-

tusra is. 



Fejes EnikőFejes EnikőFejes EnikőFejes Enikő, a Debreceni a Debreceni a Debreceni a Debreceni 
Egyetem SzociálEgyetem SzociálEgyetem SzociálEgyetem Szociál----    és Mun-és Mun-és Mun-és Mun-
kapszichológiai Tanszék-kapszichológiai Tanszék-kapszichológiai Tanszék-kapszichológiai Tanszék-
ének munkatársa, aki gya-ének munkatársa, aki gya-ének munkatársa, aki gya-ének munkatársa, aki gya-
korlati projektek megvaló-korlati projektek megvaló-korlati projektek megvaló-korlati projektek megvaló-
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beszélgettünk, hogyan tart-beszélgettünk, hogyan tart-beszélgettünk, hogyan tart-beszélgettünk, hogyan tart-
hatjuk magunkat fitten hatjuk magunkat fitten hatjuk magunkat fitten hatjuk magunkat fitten 
lelkileg ebben a várakozás-lelkileg ebben a várakozás-lelkileg ebben a várakozás-lelkileg ebben a várakozás-
sal teli időszakban.sal teli időszakban.sal teli időszakban.sal teli időszakban.  
 
Mielőtt arról beszélget-Mielőtt arról beszélget-Mielőtt arról beszélget-Mielőtt arról beszélget-
nénk, hogyan őrizzük meg nénk, hogyan őrizzük meg nénk, hogyan őrizzük meg nénk, hogyan őrizzük meg 
derűlátó hozzáállásunkat derűlátó hozzáállásunkat derűlátó hozzáállásunkat derűlátó hozzáállásunkat 
az álláskeresés idején, az álláskeresés idején, az álláskeresés idején, az álláskeresés idején, 
ejtsünk szót arról is, me-ejtsünk szót arról is, me-ejtsünk szót arról is, me-ejtsünk szót arról is, me-
lyek a munka pozitív velejá-lyek a munka pozitív velejá-lyek a munka pozitív velejá-lyek a munka pozitív velejá-
rói.rói.rói.rói.    
 
Sokkal több pozitív hozadé-
ka van a munkával eltöltött 
időnek, mint esetleg azt 
először gondolnánk. Elsők 
között természetesen az 
anyagi biztonságot említ-
hetjük meg. Emellett a 
munkának más funkciói is 
vannak, jellemzően társas 
kapcsolatokra teszünk 
szert általa. 
 
Önbizalmunkat növeli, ön-
becsülésünkhöz is pozití-
van járul hozzá, hiszen az 
identitásunk része az is, 
hogy hol, mit dolgozunk. 
Ezen kívül időstrukturáló 
funkciója is van a munká-
nak, beosztja napjainkat, 
teendőinket.  
 
Hogyan változhat, alakul-Hogyan változhat, alakul-Hogyan változhat, alakul-Hogyan változhat, alakul-
hat ehhez képest a hosszú hat ehhez képest a hosszú hat ehhez képest a hosszú hat ehhez képest a hosszú 
távon munka nélkül töltött távon munka nélkül töltött távon munka nélkül töltött távon munka nélkül töltött 
ideje, lelki állapota az állás-ideje, lelki állapota az állás-ideje, lelki állapota az állás-ideje, lelki állapota az állás-
keresőknek?keresőknek?keresőknek?keresőknek?    
 
Először is az anyagi bizony-
talanság az, ami nem ked-

vező. A bizonytalanság ér-
zése eleve stressz tényező. 
Ezen kívül hosszú távon 
elszigetelődhetünk, csök-
kenhet kapcsolatainak 
száma. Az idő kevésbé 
strukturált, egybefolyhat-
nak a tevékenységek. 
 
Az önbizalomra sincs jó 
hatással, hiszen megélheti 
az ember azt, hogy nem 
érzi hasznosnak magát. Itt 
fontos megjegyeznem, 
hogy az, hogy nem vettek 
fel valakit egy konkrét 
munkahelyre, nem azt je-
lenti, hogy értéktelen. Szá-
mos olyan ok lehetséges, 
ami nem az álláskereső 
hibájából, hiányosságából 
adódik.  
    
Mit tehetünk, ha ilyen hely-Mit tehetünk, ha ilyen hely-Mit tehetünk, ha ilyen hely-Mit tehetünk, ha ilyen hely-
zetbe kerülünk, az említett zetbe kerülünk, az említett zetbe kerülünk, az említett zetbe kerülünk, az említett 
negatív következmények negatív következmények negatív következmények negatív következmények 
megelőzésére, kivédésére? megelőzésére, kivédésére? megelőzésére, kivédésére? megelőzésére, kivédésére? 
Hiszen, az álláskereső pozí-Hiszen, az álláskereső pozí-Hiszen, az álláskereső pozí-Hiszen, az álláskereső pozí-
ciójába, mindannyian ke-ciójába, mindannyian ke-ciójába, mindannyian ke-ciójába, mindannyian ke-
rülhetünk. rülhetünk. rülhetünk. rülhetünk.     
 
Igen, sajnos nincs garancia 
arra, hogy esetleg nem 
talál meg minket ez a hely-
zet. Ám nem kell belesüly-
lyednünk ebbe az állapot-
ba, aktívan tehetünk elle-
ne. Ilyen esetben döntési 
szituáció előtt állunk. Dönt-
hetünk úgy is, hogy elköltö-
zünk olyan helyre, ahol van 
esélyünk olyan munkát 
találni, amit valóban sze-
retnénk. 
 
Választhatunk olyan megol-
dást is, hogy nem a szak-
mánkban helyezkedünk el, 
ettől még lehet testhez álló 

számunkra a munkakör. 
Ezen kívül átmenetileg 
akár, a végzettségünktől 
eltérő munkát is vállalha-
tunk.  

 
A kiválasztást végző szak-
ember felméri, hogy az 
adott munkakör betöltésé-
hez milyen kompetenciákra 
van szükség ahhoz, hogy 
az illető jól ellássa a felada-
tát. Ezen elvárások mentén 
keresik a leendő munkatár-
sat. Ezért is említettem, 
hogy nem kell a szívünkre 
venni, ha nem vesznek fel 
esetleg egy munkahelyre, 
mert többek között az is 
egy lehetséges ok, hogy 
egyszerűen nem találkozik 
a két fél elvárása egymás-
sal szemben. 
 
Ám ez nem azt jelenti, hogy 
nem vagyunk elég jók, ha-
nem a konkrét helyzetben 
nem illeszkedik a két oldal 
elvárása egymáshoz. A 
kiválasztáskor a végzett-
ség, a szakmai tapasztalat, 
motiváció mellett a szemé-
lyiséget is vizsgálhatják 
illetve azt, hogy a jelölt vár-
hatóan mennyire tud beil-
leszkedni a szervezeti kul-
túrába. Ez a sikeres szerve-
zeti szocializációt is előse-
gíti, melynek eredménye-
képpen az új belépő várha-
tóan hosszú távon is a cég 
munkatársa marad. 
 
Persze az lenne az ideális 
mind a két fél számára, ha 
mind az álláskereső, mind 
a munkaadó is megtalálná 
a számára tökéletes másik 
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felet, ám 100 %-os illeszke-
dés ritkán fordul elő. Ilyen-
kor a munkaadói oldalról 
rangsorolják a szemponto-
kat, hogy minél teljesebb 
összeillés valósulhasson 
meg. 
 
Mit javasolnál annak, aki Mit javasolnál annak, aki Mit javasolnál annak, aki Mit javasolnál annak, aki 
már az álláskereső pozíció-már az álláskereső pozíció-már az álláskereső pozíció-már az álláskereső pozíció-
ban van?  ban van?  ban van?  ban van?      
 
Mindenképp próbáljon meg 
társaságban, emberek kö-
zött lenni. Ez minden szem-
pontból hasznos, hiszen 
nem válik magányossá, és 
potenciális esélye van arra, 
hogy a társaságban tud 
valaki olyan munka lehető-
ségről, ami neki megfelelő 
lenne. 
 
Erre azért is van jó esély, 
mert sokszor a cégek belső 
toborzással keresnek mun-
katársat illetve ajánlást 
kérnek saját munkatársaik-
tól az új dolgozók kiválasz-
tásával kapcsolatban. Ilyen 
esetben ismerőseink köz-
vetítő szerepet tölthetnek 
be álláskeresésünkben.  

 
(folyt. a következő oldalon) 

ÁLLÁSPONTÁLLÁSPONTÁLLÁSPONTÁLLÁSPONT    
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munkát keresünk? munkát keresünk? munkát keresünk? munkát keresünk?     
 
Mindenekelőtt a legfonto-
sabb, hogy ne hagyjuk, hogy 
hosszú időt töltsünk fásult 
állapotban! Ahogy már emlí-
tettem, a társaság keresése 
mellett végezzünk olyan tevé-
kenységeket, amit szeretünk, 
ami feltölt minket!    Használ-
juk fel az időt arra is, hogy 
gondolhatjuk át erősségein-
ket, fejlesztendő területein-
ket, valamint azt is, milyen 
munkakört látnánk el szíve-
sen. Fontos, hogy tűzzünk ki 
célokat magunk elé és tuda-
tosítsuk magunkban, hogy 

ezeket milyen eszközök segít-
ségével tudjuk elérni, és mit 
fogunk tenni ennek érdeké-
ben. Aki például szeretne nyel-
vet tanulni, ilyenkor, több sza-
badideje lévén, megteheti. 
Fontos, hogy önbizalmunkat 
megtartsuk az esetleges eluta-
sító válaszok ellenére is, hisz 
mindannyian értékes emberek 
vagyunk! 
 
Nos, mi után sikeres felvételt Nos, mi után sikeres felvételt Nos, mi után sikeres felvételt Nos, mi után sikeres felvételt 
nyertünk egy munkahelyre nyertünk egy munkahelyre nyertünk egy munkahelyre nyertünk egy munkahelyre 
mire érdemes odafigyelnünk? mire érdemes odafigyelnünk? mire érdemes odafigyelnünk? mire érdemes odafigyelnünk? 
Új közösséggel, új napirend-Új közösséggel, új napirend-Új közösséggel, új napirend-Új közösséggel, új napirend-
del, új feladatokkal találko-del, új feladatokkal találko-del, új feladatokkal találko-del, új feladatokkal találko-
zunk. Hogyan alkalmazkodha-zunk. Hogyan alkalmazkodha-zunk. Hogyan alkalmazkodha-zunk. Hogyan alkalmazkodha-
tunk sikeresen ehhez a pozitív tunk sikeresen ehhez a pozitív tunk sikeresen ehhez a pozitív tunk sikeresen ehhez a pozitív 
változáshoz az életünkben? változáshoz az életünkben? változáshoz az életünkben? változáshoz az életünkben?     

Sok munkahely beilleszke-
dési programokkal, esetleg 
mentor-rendszerrel segíti 
az új belépők szocializáció-
ját. Ez az új munkatársak 
számára egy biztonságér-
zetet nyújt, s elősegíti, hogy 
az új munkahelyen, új kö-
zösségben, netán új mun-
kakörben minél inkább 
kiteljesítsék kompetenciái-
kat és jól érezzék magukat. 
Ám egy segítőkész munka-
társ is rengeteget tud segí-
teni a beilleszkedésben. 
 

Tarcali Zsuzsanna 

Keressen  
minket  

 
PARTNER 
FELÜLET 

52/321-666 
  agora.szerkesztoseg@gmail.com  

MUNKAHELYI MUNKAHELYI MUNKAHELYI MUNKAHELYI     

KÉPZÉSEKKÉPZÉSEKKÉPZÉSEKKÉPZÉSEK    

CÉGEKNEKCÉGEKNEKCÉGEKNEKCÉGEKNEK    

PÁLYÁZATBÓLPÁLYÁZATBÓLPÁLYÁZATBÓLPÁLYÁZATBÓL    
Telefon: +36 52/531-274     

AKKREDITÁLTAKKREDITÁLTAKKREDITÁLTAKKREDITÁLT    

INTÉZMÉNYINTÉZMÉNYINTÉZMÉNYINTÉZMÉNY    

ÁLLÁSPONTÁLLÁSPONTÁLLÁSPONTÁLLÁSPONT    

HAMAROSAN MEGKEZDI MŰKÖDÉSÉT A HAMAROSAN MEGKEZDI MŰKÖDÉSÉT A HAMAROSAN MEGKEZDI MŰKÖDÉSÉT A HAMAROSAN MEGKEZDI MŰKÖDÉSÉT A 
„SZIVÁRVÁNYHÁZ” HAJDÚSÁMSONBAN„SZIVÁRVÁNYHÁZ” HAJDÚSÁMSONBAN„SZIVÁRVÁNYHÁZ” HAJDÚSÁMSONBAN„SZIVÁRVÁNYHÁZ” HAJDÚSÁMSONBAN    

Komplex információs és reKomplex információs és reKomplex információs és reKomplex információs és re----
integrációs szolgáltató ház integrációs szolgáltató ház integrációs szolgáltató ház integrációs szolgáltató ház 
nyílik Hajdúsámsonban, nyílik Hajdúsámsonban, nyílik Hajdúsámsonban, nyílik Hajdúsámsonban, 
amely a városban élő szociá-amely a városban élő szociá-amely a városban élő szociá-amely a városban élő szociá-
lis és munkaerőlis és munkaerőlis és munkaerőlis és munkaerő----piaci problé-piaci problé-piaci problé-piaci problé-
mákat igyekszik orvosolni. mákat igyekszik orvosolni. mákat igyekszik orvosolni. mákat igyekszik orvosolni. 
Ősztől érhetőek el azok a Ősztől érhetőek el azok a Ősztől érhetőek el azok a Ősztől érhetőek el azok a 
különféle szolgáltatások a különféle szolgáltatások a különféle szolgáltatások a különféle szolgáltatások a 
térségben élő munkanélküli-térségben élő munkanélküli-térségben élő munkanélküli-térségben élő munkanélküli-
eknek, amelyek térítésmen-eknek, amelyek térítésmen-eknek, amelyek térítésmen-eknek, amelyek térítésmen-
tesen vehetőek igénybe tesen vehetőek igénybe tesen vehetőek igénybe tesen vehetőek igénybe     
 
A Lépéselőny Közhasznú 
Egyesület és a SIKK (Segítők 
Innovatív Közössége Köz-
hasznú) Egyesület konzorci-
umi partnerségben az ÉAOP-
5.1.3-10-2010-0046 számú 
nyertes projekttel az Észak-
Alföldi régióban tapasztalha-
tó komoly szociális, foglal-
koztatási problémát kívánja 
orvosolni az aktív korú, tar- 

tós munkanélküliek munkavál-
lalók körében, figyelembe véve 
az esélyegyenlőség szempont-
jait is. 
 
A 120,61 m2-es, akadálymen-
tesített, ügyfélfogadásra és 
nappali ellátására is alkalmas, 
új építésű létesítmény Hajdú-
sámson központjában, a Kos-
suth út 43. szám alatt kap 
helyet, ahol megfelelő külső  

környezet is emeli a szol-
gáltatás színvonalát. 
A projekt az Európai Unió 
támogatásával, a Magyar 
Állam és az Európai Regio-
nális Fejlesztési Alap társfi-
nanszírozásában valósul 
meg. 

A munkakeresés 
időszakát haszno-
san is eltölthetjük 
például nyelvtanu-
lással, tréningek-

kel, különféle 

TallózóTallózóTallózóTallózó    
 

www.kodo.eu 
 

www.konyakft.hu 
 

www.jobbanoknek.hu 

A helyi munkanélkülieknek új esélyt  nyújtanak 



A Társadalmi Megújulás A Társadalmi Megújulás A Társadalmi Megújulás A Társadalmi Megújulás 
Operatív Program kereté-Operatív Program kereté-Operatív Program kereté-Operatív Program kereté-
ben szervezett, az Európai ben szervezett, az Európai ben szervezett, az Európai ben szervezett, az Európai 
Unió által támogatott prog-Unió által támogatott prog-Unió által támogatott prog-Unió által támogatott prog-
ram 2011 őszén indult el ram 2011 őszén indult el ram 2011 őszén indult el ram 2011 őszén indult el 
azzal a céllal, hogy a azzal a céllal, hogy a azzal a céllal, hogy a azzal a céllal, hogy a 
hajdúsámsoni térségben hajdúsámsoni térségben hajdúsámsoni térségben hajdúsámsoni térségben 
élő, hátrányos helyzetű nők élő, hátrányos helyzetű nők élő, hátrányos helyzetű nők élő, hátrányos helyzetű nők 
munkaerőmunkaerőmunkaerőmunkaerő----piaci esélyeit piaci esélyeit piaci esélyeit piaci esélyeit 
elősegítseelősegítseelősegítseelősegítse. 

A program sikeresen véget A program sikeresen véget A program sikeresen véget A program sikeresen véget 
ért: mindnyájan túl vagytok ért: mindnyájan túl vagytok ért: mindnyájan túl vagytok ért: mindnyájan túl vagytok 
a vizsgán. Neked személye-a vizsgán. Neked személye-a vizsgán. Neked személye-a vizsgán. Neked személye-
sen is gratulálunk kiváló sen is gratulálunk kiváló sen is gratulálunk kiváló sen is gratulálunk kiváló 
teljesítményedhez! Áruld el, teljesítményedhez! Áruld el, teljesítményedhez! Áruld el, teljesítményedhez! Áruld el, 
mi volt az első teendőd, mi volt az első teendőd, mi volt az első teendőd, mi volt az első teendőd, 
mikor kezedbe kaptad az mikor kezedbe kaptad az mikor kezedbe kaptad az mikor kezedbe kaptad az 
oklevelet!oklevelet!oklevelet!oklevelet!    

Azonnal felhívtam a csalá-
domat, hogy megköszön-
jem nekik azt a segítséget, 
bizalmat, amit a program 
során végig éreztem. Büsz-
kén fogom megmutatni 
gyermekeimnek, hogy néz-
zétek, anya ezért tanult. 
Természetesen tudom, 
hogy még újabb küzdelmek 
várnak rám, ránk… 
 
Lépjünk vissza kissé az Lépjünk vissza kissé az Lépjünk vissza kissé az Lépjünk vissza kissé az 
időben! Hogyan kerültél időben! Hogyan kerültél időben! Hogyan kerültél időben! Hogyan kerültél 

kapcsolatba a programmal, kapcsolatba a programmal, kapcsolatba a programmal, kapcsolatba a programmal, 
az egyesületekkel? Miért az egyesületekkel? Miért az egyesületekkel? Miért az egyesületekkel? Miért 
kerested meg őket?kerested meg őket?kerested meg őket?kerested meg őket?    
 
A programfelhívást az ön-
kormányzatnál járva láttam 
meg. Mivel a GYES lejárta 
előtt voltam, jelentkeztem, 
remélve hogy felkészülteb-
ben, képzettebben majd 
könnyebben el fogok he-
lyezkedni. A számítástech-
nikai képzést választottam, 
hiszen haladni kell a korral, 
erős versenyhelyzet van. 
 
Milyen kötelezettségeket Milyen kötelezettségeket Milyen kötelezettségeket Milyen kötelezettségeket 
vállaltál a programba kerü-vállaltál a programba kerü-vállaltál a programba kerü-vállaltál a programba kerü-
léssel?léssel?léssel?léssel?    
 
Az egyesület munkatársai 
személyesen elbeszélget-
tek velünk, kiválasztottak, 
majd szerződésben rögzí-
tettük a feltételeket. Ezek 
eléggé kemények voltak, 
de a foglalkozásokon, tré-
ningeken és személyes 
tanácsadásokon az egye-
sületi munkatársak segítet-
tek megoldani problémáin-
kat. 

Bár sok tanulás, vizsga várt 
ránk, gyökeresen megválto-
zott az életem, a számító-
gép szinte "kinyitotta" szá-
momra a világot. Gyakran a 
gyermekeimmel együtt gya-
korolok a gépen. Az excel 
táblázat segítségével saját 
kis házi családi pénztárt 
vezetek a kiadásról, bevé-
telről, az interneten nézege-
tem az álláslehetőségeket. 
 
Hogyan viszonyult a csalá-Hogyan viszonyult a csalá-Hogyan viszonyult a csalá-Hogyan viszonyult a csalá-
dod ahhoz, hogy a klubfog-dod ahhoz, hogy a klubfog-dod ahhoz, hogy a klubfog-dod ahhoz, hogy a klubfog-
lalkozások és képzések lalkozások és képzések lalkozások és képzések lalkozások és képzések 
miatt kevesebb időt tudsz miatt kevesebb időt tudsz miatt kevesebb időt tudsz miatt kevesebb időt tudsz 
velük tölteni?velük tölteni?velük tölteni?velük tölteni?    
 
A családom kezdettől fogva 
örült, biztatott. A férjem 
kellőképpen rugalmas, tole-
rálja a távollétemet, ellátja 
a három gyermeket. Az ik-
rek, akik még óvodások, 
gyakrabban hiányolnak, 
nagyobb lányommal viszont 
többször együtt gyakoroljuk 
a gépírást. Be kell valla-
nom, hogy ő az ügyesebb. 
 
Hogyan változott meg az Hogyan változott meg az Hogyan változott meg az Hogyan változott meg az 
életed a programba kerülé-életed a programba kerülé-életed a programba kerülé-életed a programba kerülé-

"MEGVÁLTOZTATTAM AZ "MEGVÁLTOZTATTAM AZ "MEGVÁLTOZTATTAM AZ "MEGVÁLTOZTATTAM AZ ÉLETEMET!"ÉLETEMET!"ÉLETEMET!"ÉLETEMET!"    
Beszélgetés Gyarmatiné Takács Gabriellával, a SIKK Egyesület és a Lépéselőny 

Egyesület által Hajdúsámsonban megvalósított "Életreval(l)ó" elnevezésű 
projekt egyik résztvevőjével  
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seddel? Kérlek, vázold fel egy seddel? Kérlek, vázold fel egy seddel? Kérlek, vázold fel egy seddel? Kérlek, vázold fel egy 
átlagos napodat!átlagos napodat!átlagos napodat!átlagos napodat!    
 
Nyüzsgőbbé, mozgalmasabbá 
vált az életem. A reggeli elin-
dulás a szokásos, a délelőtt 
inkább a tanulásé, belecsem-
pészve egy kis házi munkát, a 
délutánt pedig a képzés, gya-
korlás tölti ki egészen estig.  
 
Mindez sokkal feszítettebb, 
mint korábban, de úgy fogom 
fel, mint egyfajta átmenetet a 
"munka világába". Próbálok 
igazodni a változó körülmé-
nyekhez és szerencsésnek 
mondhatom magam, hogy 
ebben maximálisan segít a 
környezetem. 
 
Nem maradt más hátra: még Nem maradt más hátra: még Nem maradt más hátra: még Nem maradt más hátra: még 
egyszer gratulálunk a sikeres egyszer gratulálunk a sikeres egyszer gratulálunk a sikeres egyszer gratulálunk a sikeres 
helytállásodhoz, szép teljesít-helytállásodhoz, szép teljesít-helytállásodhoz, szép teljesít-helytállásodhoz, szép teljesít-
ményedhez és kívánjuk, hogy ményedhez és kívánjuk, hogy ményedhez és kívánjuk, hogy ményedhez és kívánjuk, hogy 
megszerzett tudásoddal, pozi-megszerzett tudásoddal, pozi-megszerzett tudásoddal, pozi-megszerzett tudásoddal, pozi-
tív szemléleteddel mielőbb tív szemléleteddel mielőbb tív szemléleteddel mielőbb tív szemléleteddel mielőbb 
megtaláld a számodra megfe-megtaláld a számodra megfe-megtaláld a számodra megfe-megtaláld a számodra megfe-
lelő munkahelyet!lelő munkahelyet!lelő munkahelyet!lelő munkahelyet!    
 

Huri Attiláné 

Program-mentor 

Szeretné megismerni a terveihez  kapcsolódó támogatásokat ?  

 
PÁLYÁZATFIGYELÉS 

PÁLYÁZATÍRÁS 
PROJEKT  

MEGVALÓSÍTÁS  
10 ÉV EREDMÉNYESEN 

 
Fejlesztések, beruházások, 

bértámogatások igényléséhez használja 
ki a lehet őséget ! ���� 20/577-89-00 

KICSIT MÁSKÉNTKICSIT MÁSKÉNTKICSIT MÁSKÉNTKICSIT MÁSKÉNT    

A sikeres vizsga utáni boldog pillanatok 
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KICSIT MÁSKÉNT – Náluk a munkaerő (is) valódi érték 
Manapság kevés az olyan Manapság kevés az olyan Manapság kevés az olyan Manapság kevés az olyan 
cég, amelyik a munkaválla-cég, amelyik a munkaválla-cég, amelyik a munkaválla-cég, amelyik a munkaválla-
ló értékeit tartja szem előtt. ló értékeit tartja szem előtt. ló értékeit tartja szem előtt. ló értékeit tartja szem előtt. 
Azonban akadnak még Azonban akadnak még Azonban akadnak még Azonban akadnak még 
szép számmal vállalkozá-szép számmal vállalkozá-szép számmal vállalkozá-szép számmal vállalkozá-
sok, ahol teljes az össz-sok, ahol teljes az össz-sok, ahol teljes az össz-sok, ahol teljes az össz-
hang, a napi tevékenysé-hang, a napi tevékenysé-hang, a napi tevékenysé-hang, a napi tevékenysé-
gek kapcsán a vezetők és gek kapcsán a vezetők és gek kapcsán a vezetők és gek kapcsán a vezetők és 
beosztottak között. Erre beosztottak között. Erre beosztottak között. Erre beosztottak között. Erre 
példa a Kónya Kft. is.példa a Kónya Kft. is.példa a Kónya Kft. is.példa a Kónya Kft. is.    
 
A családi vállalkozás 1991-
ben alakult, s elsődlegesen 
mérnöki és munkavédele-
mi szaktanácsadással és 
szakértői vélemények ké-
szítésével foglalkozott. 
Napjainkban már műszaki, 
munkavédelmi, ingatlanfor-
galmi és igazságügyi szak-
értői magánirodaként tevé-
kenykedik. 
A cég folyamatosan növek-
vő árbevételének köszön-
hetően fejlesztéseket való-
sít meg, amelyeknek elsőd-
leges célja az ügyfelek 
hosszú távú megtartása, 
elégedettségük növelése. – 
tudtuk meg Kónya Péter 
értékbecslőtől. Mindeze-
ken túl fontosnak tartják, 
hogy segítsék a fiatal pálya-

kezdőket a szakma elsajá-
tításában. A Munkaügyi 
Központtal együttműködve 
pedig rendszeresen fogad-
nak kiközvetített személye-
ket is, ezzel segítik elő a 
munkába való visszaillesz-
kedésüket. 
A tisztességes és az ügyfél 
centrikus munkavégzés, a 
munkatársak és a vezetők 
közötti bizalom, valamint a 
közvetlenség lehet a sike-
res családi vállalkozás zá-
loga. – ecsetelte Kónya 
Péter. Az elérendő közös 
cél határozza meg a min-
dennapokat, amihez a 
szorgalom és hivatástudat 
is nagymértékben hozzájá-
rul. 
Nemrégiben a Lépéselőny 
Egyesület segítségével, 
TÁMOP program keretén 
belül, 21 hajdúsámsoni nő 
számítógépes adatrögzítő 
OKJ szakképesítést szer-
zett. Ehhez kapcsolódóan 
töltik most a kötelező gya-
korlatukat. Egy főt közülük 
a Kónya Kft. is fogadott. 
Ezzel kapcsolatban Kónya 
Péter elmondta, hogy re-

mélik, a kölcsönös segít-
ségnyújtás és lehetőség, 
gyümölcsöző lesz az elkö-
vetkezendő két hónapban 
mindkét fél számára. Bí-
zunk benne, hogy a gyakor-
nok hasznosítható munka-
tapasztalattal, a fogadó 
cég pedig pozitív benyo-
mással gazdagodik a mun-
kaerő kipróbálást illetően! 
A cég debreceni irodájában 
jelenleg hat fő alkalmazot-
tal oldja meg a folyamatos 
és magas szintű napi mun-
kavégzést.  

A Kónya Kft. a foglalkozta-
tás kipróbálás (ingyen 
munkaerő használata akár 
a mi programunk keretén 
belül, akár pedig Munka-
ügyi Központ konstrukciója 
nyomán, EU bértámogatás-
sal) iránt elkötelezett a 
jövőben is. Ilyen és ehhez 
hasonló kezdeményezése-
ket örömmel fogadnak. 
 
Bővebb információt a Bővebb információt a Bővebb információt a Bővebb információt a 

http://www.konyakft.hu/http://www.konyakft.hu/http://www.konyakft.hu/http://www.konyakft.hu/    

internetcímen találhatnak.internetcímen találhatnak.internetcímen találhatnak.internetcímen találhatnak.    

 

Király László 


