
Tréning 

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 

 
A XXI. század emberének az információ megtalálásán, annak birtoklásán kívül 

különösen kiemelt szempontja a meglévő tudás naprakészsége. Az adatok folyamatos „frissen 

tartásának” több módszere is lehetséges, hiszen az internet, különböző fejlesztői fórumok, stb. 

számtalan lehetőséget biztosítanak az érdeklődők számára, azonban kulcsfontosságú, hogy a 

fiatalokban kialakuljon egy belső igény a folyamatos fejlődésre, amelyet a „lifelong learning” 

szemlélet adhat meg. 

A projektben résztvevőket – az előző mérföldkövekben bemutatottakhoz hasonlóan - 

ennek megfelelően min. 10, max. 25 fős csoportokra osztottuk, és meghívott szakembereink 

segítségével olyan tréning-napokat szerveztünk nekik, amelyekben a fő hangsúly a tudás és a 

szemlélet átadásán túl a közösségépítés, valamint a közösségben lét élményének 

megtapasztalása volt. A tréningekkel a fő célunk gondolkodó, szociálisan is érzékeny fiatal 

generáció nevelése, akik az idősebbek tisztelete mellett elhivatottak a hagyományok 

megőrzése, valamint a fejlődés mellett a korábbi vívmányok elismerésére és megőrzésére. 

Április 13-án került megrendezésre az Ifjúságpasztorációs tréningalkalmunk, amelyet 

Gál József csólyospálosi plébános tartott. József atya két hónapja börtönlelkészi megbízatást 

kapott, és ezen „érzékenyítő tréning” keretén belül beszélt a fiataloknak az ott szerzett 

tapasztalatairól, a megbélyegzett, elítélt emberek felé fordulás lehetőségeiről. A nap folyamán 

emellett volt szó az önszeretetről, az Istenkapcsolatról, valamint a keresztút stációit is 

kielemezték. 
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A XXI. század emberének az információ megtalálásán, annak birtoklásán kívül 

különösen kiemelt szempontja a meglévő tudás naprakészsége. Az adatok folyamatos „frissen 

tartásának” több módszere is lehetséges, hiszen az internet, különböző fejlesztői fórumok, stb. 

számtalan lehetőséget biztosítanak az érdeklődők számára, azonban kulcsfontosságú, hogy a 

fiatalokban kialakuljon egy belső igény a folyamatos fejlődésre, amelyet a „lifelong learning” 

szemlélet adhat meg. 

A projektben résztvevőket – az előző mérföldkövekben bemutatottakhoz hasonlóan - 

ennek megfelelően min. 10, max. 25 fős csoportokra osztottuk, és meghívott szakembereink 

segítségével olyan tréning-napokat szerveztünk nekik, amelyekben a fő hangsúly a tudás és a 

szemlélet átadásán túl a közösségépítés, valamint a közösségben lét élményének 

megtapasztalása volt. A tréningekkel a fő célunk gondolkodó, szociálisan is érzékeny fiatal 

generáció nevelése, akik az idősebbek tisztelete mellett elhivatottak a hagyományok 

megőrzése, valamint a fejlődés mellett a korábbi vívmányok elismerésére és megőrzésére. 

 Február 16-án rendeztük meg közgazdaságtani tréningünket, amely során a projektben 

résztvevő önkéntesek pénzügyi alapismereteket szerezhettek. Felkért előadónk, Ádámné Nagy 

Rita az elméleti alapozást követően gyakorlati példákon keresztül mutatta meg a 

jelenlévőknek többek között az adózás rejtelmeit, a tőzsdézés világát, valamint a családi 

pénzügyi tervezés mikéntjét. A nap célja a fiatalok pénzügyi kultúrájának növelése volt, 

amely a visszajelzések alapján nagyon jól sikerült. 
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A XXI. század emberének az információ megtalálásán, annak birtoklásán kívül 

különösen kiemelt szempontja a meglévő tudás naprakészsége. Az adatok folyamatos „frissen 

tartásának” több módszere is lehetséges, hiszen az internet, különböző fejlesztői fórumok, stb. 

számtalan lehetőséget biztosítanak az érdeklődők számára, azonban kulcsfontosságú, hogy a 

fiatalokban kialakuljon egy belső igény a folyamatos fejlődésre, amelyet a „lifelong learning” 

szemlélet adhat meg. 

A projektben résztvevőket – az előző mérföldkövekben bemutatottakhoz hasonlóan - 

ennek megfelelően min. 10, max. 25 fős csoportokra osztottuk, és meghívott szakembereink 

segítségével olyan tréning-napokat szerveztünk nekik, amelyekben a fő hangsúly a tudás és a 

szemlélet átadásán túl a közösségépítés, valamint a közösségben lét élményének 

megtapasztalása volt. A tréningekkel a fő célunk gondolkodó, szociálisan is érzékeny fiatal 

generáció nevelése, akik az idősebbek tisztelete mellett elhivatottak a hagyományok 

megőrzése, valamint a fejlődés mellett a korábbi vívmányok elismerésére és megőrzésére. 

Önkénteseink egy csoportja ebben a félévben prezentációs tréningünkön vett részt, 

amelynek fő célja a tudományos kritériumok átbeszélése, valamint a szakmailag megfelelő 

prezentációk elkészítésének, valamint előadásának technikái voltak. Hiszünk abban, hogy 

segítségünkkel önkénteseink olyan szakmailag is elismert, a társadalmunkat formálni tudó 

felnőttekké válhatnak, akik jelen projektben szerzett tapasztalataik révén egy szociálisan 

érzékenyebb, az idősebb generációval, annak értékeivel foglalkozó társadalmat alakíthatnak 

ki. Tréningünk célja az volt, hogy az önkénteseket támogassuk abban, hogy 

szakmai pályájukon is meg tudják mutatni magukat, elképzeléseiket, 

kutatásaikat és eredményeiket, amely révén szakterületük elismert 

tekintélyévé válhatnak majd. 
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A XXI. század emberének az információ megtalálásán, annak birtoklásán kívül 

különösen kiemelt szempontja a meglévő tudás naprakészsége. Az adatok folyamatos „frissen 

tartásának” több módszere is lehetséges, hiszen az internet, különböző fejlesztői fórumok, stb. 

számtalan lehetőséget biztosítanak az érdeklődők számára, azonban kulcsfontosságú, hogy a 

fiatalokban kialakuljon egy belső igény a folyamatos fejlődésre, amelyet a „lifelong learning” 

szemlélet adhat meg. 

A projektben résztvevőket – az előző mérföldkövekben bemutatottakhoz hasonlóan - 

ennek megfelelően min. 10, max. 25 fős csoportokra osztottuk, és meghívott szakembereink 

segítségével olyan tréning-napokat szerveztünk nekik, amelyekben a fő hangsúly a tudás és a 

szemlélet átadásán túl a közösségépítés, valamint a közösségben lét élményének 

megtapasztalása volt. A tréningekkel a fő célunk gondolkodó, szociálisan is érzékeny fiatal 

generáció nevelése, akik az idősebbek tisztelete mellett elhivatottak a hagyományok 

megőrzése, valamint a fejlődés mellett a korábbi vívmányok elismerésére és megőrzésére. 

Önkénteseink egy csoportja egészségügyi tréningünkön vett részt, amely során egy 

elhivatott mentős, Nagy József segítette őket az alapvető egészségügyi ismeretek 

elsajátításában. Fiataljaink olyan ismeretekhez juthattak hozzá, amelyek a mindennapok során 

is életet menthetnek, valamint a projekt többi részében, az idősekkel való foglalkozás során is 

jól jöhetnek nekik. Célunk a tréninggel a fiatalok tettre kész, vészhelyzet esetén is segíteni 

tudó önkéntesek nevelése volt, amelyben egy hiteles előadó segítette minden lépésüket. 
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A XXI. század emberének az információ megtalálásán, annak birtoklásán kívül 

különösen kiemelt szempontja a meglévő tudás naprakészsége. Az adatok folyamatos „frissen 

tartásának” több módszere is lehetséges, hiszen az internet, különböző fejlesztői fórumok, stb. 

számtalan lehetőséget biztosítanak az érdeklődők számára, azonban kulcsfontosságú, hogy a 

fiatalokban kialakuljon egy belső igény a folyamatos fejlődésre, amelyet a „lifelong learning” 

szemlélet adhat meg. 

A projektben résztvevőket – az előző mérföldkövekben bemutatottakhoz hasonlóan - 

ennek megfelelően min. 10, max. 25 fős csoportokra osztottuk, és meghívott szakembereink 

segítségével olyan tréning-napokat szerveztünk nekik, amelyekben a fő hangsúly a tudás és a 

szemlélet átadásán túl a közösségépítés, valamint a közösségben lét élményének 

megtapasztalása volt. A tréningekkel a fő célunk gondolkodó, szociálisan is érzékeny fiatal 

generáció nevelése, akik az idősebbek tisztelete mellett elhivatottak a hagyományok 

megőrzése, valamint a fejlődés mellett a korábbi vívmányok elismerésére és megőrzésére. 

 Önkénteseink informatikai érdeklődésű tagjai egy alapozó robotikai tréningen vehettek 

részt, amelynek különlegességét az a vonulat adta, amely párhuzamba hozta az idősebb 

generáció gépállományát a mai technikai helyzettel. A fiatalok a mesterséges intelligencia és a 

robotika alapjai mellett lehetséges jövőképekről, veszélyekről és lehetőségekről, kihívásokról 

és várható eredményekről értekeztek a nap során. 
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A XXI. század emberének az információ megtalálásán, annak birtoklásán kívül 

különösen kiemelt szempontja a meglévő tudás naprakészsége. Az adatok folyamatos „frissen 

tartásának” több módszere is lehetséges, hiszen az internet, különböző fejlesztői fórumok, stb. 

számtalan lehetőséget biztosítanak az érdeklődők számára, azonban kulcsfontosságú, hogy a 

fiatalokban kialakuljon egy belső igény a folyamatos fejlődésre, amelyet a „lifelong learning” 

szemlélet adhat meg. 

A projektben résztvevőket – az előző mérföldkövekben bemutatottakhoz hasonlóan - 

ennek megfelelően min. 10, max. 25 fős csoportokra osztottuk, és meghívott szakembereink 

segítségével olyan tréning-napokat szerveztünk nekik, amelyekben a fő hangsúly a tudás és a 

szemlélet átadásán túl a közösségépítés, valamint a közösségben lét élményének 

megtapasztalása volt. A tréningekkel a fő célunk gondolkodó, szociálisan is érzékeny fiatal 

generáció nevelése, akik az idősebbek tisztelete mellett elhivatottak a hagyományok 

megőrzése, valamint a fejlődés mellett a korábbi vívmányok elismerésére és megőrzésére. 

Önkénteseink – az egyetemi tavaszi szünet egy részéről lemondva – szalézi 

szerzetesek körében töltötték hétvégéjüket, amelynek központi motívuma a „közösségben lét” 

fejlesztése volt. A hétvégét szituációs játékok, projekttervezések, szociálpszichológiai tények, 

valamint a közösségi lét előnyei és hátrányai kerültek terítékre, amelyek rengeteget segítettek 

fiataljaink igazi csapattá formálódásában. A festői szépségű helyről önkénteseink testileg-

lelkileg feltöltődve tértek vissza, elmondásuk alapján nélkülözhetetlen lendületet 

kaptak a következő hónapok kihívásaihoz. 
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A XXI. század emberének az információ megtalálásán, annak birtoklásán kívül 

különösen kiemelt szempontja a meglévő tudás naprakészsége. Az adatok folyamatos „frissen 

tartásának” több módszere is lehetséges, hiszen az internet, különböző fejlesztői fórumok, stb. 

számtalan lehetőséget biztosítanak az érdeklődők számára, azonban kulcsfontosságú, hogy a 

fiatalokban kialakuljon egy belső igény a folyamatos fejlődésre, amelyet a „lifelong learning” 

szemlélet adhat meg. 

A projektben résztvevőket – az előző mérföldkövekben bemutatottakhoz hasonlóan - 

ennek megfelelően min. 10, max. 25 fős csoportokra osztottuk, és meghívott szakembereink 

segítségével olyan tréning-napokat szerveztünk nekik, amelyekben a fő hangsúly a tudás és a 

szemlélet átadásán túl a közösségépítés, valamint a közösségben lét élményének 

megtapasztalása volt. A tréningekkel a fő célunk gondolkodó, szociálisan is érzékeny fiatal 

generáció nevelése, akik az idősebbek tisztelete mellett elhivatottak a hagyományok 

megőrzése, valamint a fejlődés mellett a korábbi vívmányok elismerésére és megőrzésére. 

Az elcsendesülés és a csendesség nélkülözhetetlen részét képezik az éltünknek, a 

nagyböjti időszakban pedig különös jelentőséget kapnak. Az elcsendesedés és magunkra 

figyelés azonban korántsem olyan egyszerű feladat, mint aminek tűnik. Ebben nyújtanak 

hatalmas segítséget a lelki gyakorlatok és a vezetetett csendességek is. Az idei nagyböjtben 

Galaczi Tibor atya egy teljes hétvégén keresztül vezette az önkénteseket a magunkra 

figyelésben. Mózes történetén keresztül mutatott rá arra, hogy a Bibliában feltűnő emberek 

élete lényegileg nem sokban különbözött a mienktől. Ugyanolyan harcokat vívnak meg, mint 

mi, csak a körülmények változtak meg gyökeresen. Mózes története mindenki számára 

ismert volt, mégis számtalan új információ és összefüggés tárult fel. A sok 

elmélet mellett persze voltak játékok is, amelyek az önismeretet 

segítették elő, és csapatépítő jelleggel is bírtak. A fiatalok 

visszajelzései alapján a hétvége során lelki szempontból sokat 

jelentettek az egyedül, csendben töltött percek, amikor 
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céljaikról, értékeikről gondolkozhattak, imádkozhattak, valamint a hétvége során szombaton 

és vasárnap is szentmisén vettek részt. 
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A XXI. század emberének az információ megtalálásán, annak birtoklásán kívül 

különösen kiemelt szempontja a meglévő tudás naprakészsége. Az adatok folyamatos „frissen 

tartásának” több módszere is lehetséges, hiszen az internet, különböző fejlesztői fórumok, stb. 

számtalan lehetőséget biztosítanak az érdeklődők számára, azonban kulcsfontosságú, hogy a 

fiatalokban kialakuljon egy belső igény a folyamatos fejlődésre, amelyet a „lifelong learning” 

szemlélet adhat meg. 

A projektben résztvevőket – az előző mérföldkövekben bemutatottakhoz hasonlóan - 

ennek megfelelően min. 10, max. 25 fős csoportokra osztottuk, és meghívott szakembereink 

segítségével olyan tréning-napokat szerveztünk nekik, amelyekben a fő hangsúly a tudás és a 

szemlélet átadásán túl a közösségépítés, valamint a közösségben lét élményének 

megtapasztalása volt. A tréningekkel a fő célunk gondolkodó, szociálisan is érzékeny fiatal 

generáció nevelése, akik az idősebbek tisztelete mellett elhivatottak a hagyományok 

megőrzése, valamint a fejlődés mellett a korábbi vívmányok elismerésére és megőrzésére. 

Keresztény fiatalokból álló önkéntes csoportunk egy részének a nagyböjt első 

hétvégéjén nyílt lehetősége a lelki elcsendesülésre, amely során a vezérfonalat Nagy Róbert 

atya, Szeged-Szőregi plébános jelentette. A fiatalok a hétvége folyamán a lelki fejlődés 

szintjeiről, a másik problémáinak meglátásáról elmélkedtek Jézus cselekedetein keresztül, 

valamint arról is beszélgettek, hogyan tudnák ők maguk jobban meglátni a mindennapokban a 

szükséget szenvedők ki nem mondott kéréseit, visszatartott igényeit. Önkénteseink – a 

visszajelzés alapján – rengeteget fejlődtek szociális érzékenységük terén, valamint közösen 

kiötlöttek egy „#nagyböjtinegyven” projektet, amely során a résztvevők 40 különböző 

személynek segítettek egy jó szóval, étel/pénzbeli adománnyal, vagy egyéb segítséggel. 
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Rendezvény, foglalkozás címe: Lelkigyakorlat Nagy Róbert atyával 

Időpont: 2019.03.08-10. 
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