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Amennyiben a fiatalok szakmailag is hiteles, saját, választott pályájukon sikereket 

elérő felnőttekké szeretnének válni, elengedhetetlen, hogy a szakmájuk tudományos 
hátterével, azok fórumaival, valamint a tudományos munkásság kritériumaival is tisztában 
legyenek. 

A tudományos metodológia tréning alkalmon olyan önkéntes fiatalok vehettek részt, 
akik önkéntességük mellett szakmailag is folyamatosan szeretnének fejlődni. Meghívott 
előadónk beszélt a hivatkozás fontosságáról, azok formai kritériumáról, az APA-hivatkozás, 
mint az egyik legszélesebb körben elterjedt formula előnyeiről, hátrányairól és felépítési 
elveiről, valamint arról, miért fontos, hogy folyamatosan aktuális tudással rendelkezzünk saját 
tudományterületünkön. A fiatalok a hallottakat a gyakorlatban is kipróbálhatták, így a kapott 
elméleti tudás a gyakorlás során készséggé tudott fejlődni. 
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A háztartástan tréningen a pályázatba frissen bekapcsolódott önkéntesek vehettek részt, akik a 

pályázatunk legfiatalabb tagjait jelentik, így az együttélés alapvető kritériumaira, valamint az 

önállóságra nevelésre helyezte a hangsúlyt a tréning.  

 A nap folyamán a fiatalok a saját területükön dolgozó szakemberektől hallhattak 

gyakorlatorientált előadásokat, amelynek témakörei az olyan alapvető készségek megtanulásai 

voltak, mint a főzés, a mosás, a takarítás, az elektronikai rendszerek karbantartása, valamint a 

vegyszerekre és gyógyszerekre vonatkozó előírások. A fiataloknak a tréning a visszajelzések 

alapján sok új információval szolgált, amely arra enged minket következtetni, hogy jelen 

generáció már nem hozza magával azokat a készségeket, családban eltanult normákat, 

amelyek régen még természetesnek hatottak, így szerencsés, ha egy-egy projekt elején – 

főleg, ha az szociális vonulattal is bír – megismertetjük őket a legalapvetőbb praktikákkal. 
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Fontos, hogy a fiatalok tisztában legyenek azzal, hogy keresztény polgárként 

keresztény értékrendet képviselünk a társadalomban. Rajtunk van a felelősség, hogy 
közvetítsük és képviseljük ezt, amit úgy tudjuk megtenni, ha hangot adunk gondolatainknak, 
valamint kellő ismeretekkel és tájékozottsággal rendelkezzenek. 

A fiatalok a hétvége során betekintést nyerhetek a közigazgatás rendszerébe, az 
államigazgatásba, és ízelítőt kaptak abból is, hogy hogyan épül fel és működik egy 
önkormányzat. Lehetőségük nyílt eljátszani  egy testületi ülést a résztvevő társainkkal, ahol 
olyan feladatokat kellett megoldaniuk, mint a szociálisan rászoruló családok téli tüzelőanyag 
ellátása, a közétkeztetés megfelelő szervezése, valamint tájékoztatást kaphattak a község 
életének változásáról. 

Megtudhatták, hogy milyen szervekből épül fel az államigazgatás egysége, hogyan 
jelenik meg a minisztérium szerepe és a KLIKK az oktatásban, valamint ez hogyan változott 
az 2012-es állami fenntartásba kerülése után. Hallhattak arról is, hogy a Magyarországon a 
több, mint háromezer önkormányzatnak milyen autonómiája van, mely feladatok kötelezik, és 
mikből választhatnak akár önkéntes módon is. Szó volt továbbá a 2013-as önkormányzati 
konszolidációkról, az Egyháznak azon önként vállalt feladatairól, amivel segítette az 
önkormányzati működést. 
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A pályázatba már korábban bekapcsolódott önkéntesek számára közjogi ismereteket 

tartalmazó műhelyt tartottunk, amely során a szakmabeli előadó olyan praktikusesetekre, 

tudnivalókra hívta fel az önkéntesek figyelmét, amelyek a pályázatok világához leginkább 

kapcsolódó szabályozásokon túl a mindennapi életben is fontos ismereteket jelenthetnek. 

 A fiataloknak meg kell tanulniuk, hogy a társadalom csak akkor képes működni, ha 

van egy olyan megtartó keretrendszere, amely megadja azokat az irányvonalakat, amelyeket 

mindenki elfogad, és amely ezáltal egy irányvonalat is kijelöl. Az önkéntesek számára fontos 

volt, hogy láthassák, a jog elsősorban az együttműködést, és a konstruktív munkát hivatott 

elősegíteni, ezért pedig ismerniük kell olyan alapvető szabályozásokat, amelyek a munka 

törvénykönyvében, vagy a polgári törvénykönyvben megtalálhatók. Az új ismeretek által a 

fiatalok a társadalom felkészültebb egyéneivé, a rendszert jobban ismerő tagjaivá váltak, akik 

a gyakorlatokon keresztül szociális kapcsolataikat is tovább fejleszthették. 
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A projektbe már korábban bekapcsolódott önkéntesek számára tartott foglalkozást 
Brassó Imre Albert, Harkakötöny polgármestere, aki saját élettapasztalatai, valamint az általa 
követett szakirodalmak és modellek nyomán mesélt a karrierről, valamint annak folyamatos 
építéséről az önkénteseknek. 

Kiemelten fontos, hogy a pályázat végét követően az önkéntesek olyan gondolatokkal 
gazdagodva lépjenek ki a projektből, amely saját karrierjük építésére fókuszál az önkéntesség 
alatt is megtapasztalt és elsajátított készségekre épülve. A foglalkozás azt volt hivatott 
bemutatni, hogy bár sokan az élet – és a munkaerő-piac – más-más területein mozgunk, 
amennyiben határozott, szilárd elveken nyugvó értékrendünk van, rendelkezünk szociális 
érzékenységgel, alázattal és tenni akarással, úgy az önkéntesség egy életen át tartó folyamat, 
amelyhez egy-egy ilyen projekt megfelelő lehet, de csak kiindulópontnak. A Polgármester Úr 
megosztotta az önkéntesekkel a döntések során felmerülő dilemmákat, a helyesnek ítélt 
döntések jó és kevésbé pozitív következményeit, valamint azt, hogy a keresztények számára 
mindig megfelelő irányjelző tud lenni a Biblia, ezért fontos, hogy jól ismerjük – az élet 
bármilyen területén is teljesítsünk önkéntes feladatot. 
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