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Diákmunka:  a karrier első lépcsőfoka
A diákmunka generáci- ■

ók óta a szakmai karrier 
első lépcsőfoka sokak szá-
mára, afféle belépő a mun-
ka világába, ami nem csak 
anyagilag segíti a diákokat, 
hanem az álláskeresés so-
rán hasznos munkatapasz-
talatokkal, személyes kap-
csolatokkal, önéletrajzba 
beírható referenciával is.

A Schönherz Iskolaszövet-
kezet megbízásából az eNET 
Internetkutató 2015. áprilisá-
ban 899 fős, a 18-60 éves ma-
gyar internetezőket reprezentáló 
kutatást végzett a diákmunká-
val kapcsolatban. Nézzük az 
eredményeket!

Diákmunka, az élet iskolája 
generációkon át

A diákmunka rendkívül el-
terjedt: a felnőtt magyar diákok 
35%-a jelenleg is dolgozik ta-
nulmányai mellett, míg 32%-uk 
most éppen nem, de korábban 
már végzett valamilyen munkát 
a tanulás mellett. További 18% 
azok aránya a tanulók között, 
akik eddig még nem dolgoztak 
tanulmányaik mellett, de már a 
közeljövőben, a következő félév-
ben tervezik, hogy így tesznek. 

A tanulás mellett végzett mun-
ka hagyománya generációk óta 
jelen van a magyar társadalom-
ban: a jelenleg aktív kereső vá-
laszadók 54%-a számolt be arról, 
hogy már diákévei alatt is vállalt 

valamilyen munkát, míg a nyug-
díjasok 65%-a emlékszik így.

A lehetséges diákmunkák szé-
les spektrumot ölelnek fel, és a 
hallgatók élnek is a különböző 
lehetőségekkel. 

„A debreceni Schönherz Is-
kolaszövetkezetben jellemzően 
olyan szakmai diákmunkákat 
ajánlunk a hallgatóknak, ame-
lyekkel elméleti tapasztalataikat 
a gyakorlatba ültethetik. Ezek-
nek a szakmai munkáknak az 
órabére is magasabb, ráadásul 
a szakmán belüli ismerkedés is 
megalapozható e feladatok vég-
zése közben. Az irodai és ad-
minisztratív munkáktól kezdve 
az IT munkakörökig elég szé-
les spektrumot kínálunk, de aki 
hagyományos diákmunkára vá-
gyik, ő sem csalódik, ha regisztrál 
hozzánk” – mondta Lovas István, 
a téma debreceni szakértője. 

A diákok 36-36%-a számolt be 
arról, hogy nyári munkát végzett 

tanulmányai alatt, illetve, hogy 
tanulmányi időszakban alkalmi 
jelleggel dolgozik vagy dolgo-
zott. Tízből három diák (28%) 
viszont nem érte be alkalmi vagy 
szezonális munkákkal, hanem 
részmunkaidőben folyamatosan 
dolgozik vagy dolgozott tanul-
mányai mellett. Egytizedük pár 
hetes-hónapos, míg 13%-uk en-
nél hosszabb, legalább 3 hóna-
pos gyakornoki munkát végez 
vagy végzett. 8%-uk a családi vál-
lalkozásba segített vagy segít be 
tanulmányai mellett.

Szülők a diákmunkáról
Azok a szülők, akiknek van 

felsőoktatásban tanuló gyerme-
kük, 60%-ban számoltak be ar-
ról, hogy (legalább egy) gyer-
mekük tanulmányai mellett 
dolgozik is.

A felsőoktatásban tanuló hall-
gatók szülei egyértelműen hasz-
nosnak tartják, ha gyermekeik 

tanulmányaik mellett diákmun-
kát végeznek. Az iskolában szo-
kásos 1-5 skála helyett egy pon-
tosabb értékelést adó 1-7 skálán 
a válaszadók körülbelül fele egy-
értelmű elköteleződését jelezte 
a diákmunka mellett. A nagy-
korú gyermekek szüleinek fele 
(51%-a) teljesen egyértelműnek 
tartja, hogy a diákmunka jó, mert 
munkatapasztalatokhoz vezet, 
és közel ennyien (48%-nyian) vé-
lik úgy, hogy a diákmunka a kap-
csolatépítésben segíti majd most 
még tanuló gyermekeiket.

A diákmunka szerepe tehát 
egyáltalán nem merül ki abban, 
hogy anyagi segítséget nyújt-
son a diákévek során a hallga-
tóknak. Fontos szerepe van ab-
ban is, hogy tapasztalatszerzés és 
kapcsolatépítés révén megköny-
nyíti a tanulmányok utáni mun-
kába állást. Így egyaránt hasznos 
a diákok és későbbi munkáltató-
ik számára.
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Kettőt fi zet, 
hármat kap!

Adja fel lakossági 
apróhirdetését 

kétszer, 
a következőt 

AJÁNDÉKBA 
adjuk!

Az akció 2015. május 31-ig érvényes.

Májusi ünnepek: pünkösd és gyermeknap
Május a legszebb  ■

évszakunk, a hirtelen 
kibomló, illatozó virá-
gok, a kellemes, lágy 
esték, a meleg, verő-
fényes napok ünne-
peket is tartogatnak.

Pünkösd keresztény ünnep, 
a húsvét utáni 7. vasárnapon és 
hétfőn tartják a hívők. A Szent-
lélek, az Atya és a Fiú szerete-
tének végpontját, kiáradását 
ünneplik meg. A Szentlélek 
ezen a napon áradt ki az apos-
tolokra, Jézus tanítványaira és 
ezzel új tartalommal töltötte 
meg a napot a keresztények 
számára. Keresztény egyhá-
zi eredete szerint Krisztus 
mennybemenetele után, a hús-
vétot követő ötvenedik napon 
összegyűltek az apostolok, és 
óriási zúgás, szélvihar köze-
pette a Szentlélek lángnyel-
vek alakjában leszállt rájuk. A 

tanítványok megteltek Szentlé-
lekkel és különféle nyelveken 
kezdtek beszélni. Péter pré-
dikált, beszédére számosan 
fi gyeltek, megalakultak az el-
ső keresztény gyülekezetek. 
Számos egyházi és néphagyo-
mány kapcsolódik a pünkösd-
höz, a természet újjászületé-
se, termékenység, a nász áll a 
középpontban. A nyugati ke-
reszténységben a vörös szín 
jelképezi a Szentlélek lángját 
és sok helyen különféle nyel-
veken olvassák fel a Biblia kü-
lönböző részeit. Magyar nyelv-
területen a csíksomlyói búcsú 
a legjelentősebb. 

Csíksomlyói búcsú
Csíksomlyó a 15. század 

óta jelentős búcsújáró hely 
volt, a Szűz Mária kultusz 
egyik helyszíne. Még fonto-
sabbá vált, amikor 1567-ben 
János Zsigmond erdélyi feje-
delem megtámadta a katolikus 

székelyeket és azt követelte, 
hogy térjenek át az unitári-
us hitre. A Csíksomlyón ösz-
szegyűlt székelyek Máriához 
imádkoztak és legyőzték a fe-
jedelmet. A csata után megfo-
gadták, hogy minden évben 
hálát adnak a győzelemért és 
a pünkösd előtti szombaton el-
zarándokolnak Csíksomlyóra. 
A szokás ma is megmaradt, 
több százezer hívő zarándokol 
el évente a székely település-
re. Néphagyomány a pünkösdi 

király választá-
sa is, az ügyessé-
gi feladatokat leg-
jobban megoldó 
fi atal legények kö-
zül. A győztes szá-
mos előjogot élvezhetett, pl. 
ingyen mulathatott a lagzik-
ban, kocsmában, a legények-
nek pedig engedelmeskedni 
kellett neki. 

Gyermeknap
Május utolsó vasárnapja 

gyermeknap. Magyarországon 
először 1931-ben rendezték 
meg, gyermekek hete néven. 
Célja, hogy felhívja a fi gyelmet 
a gyermekek jogaira, sajátos 
világukra. A hónap utolsó hét-
végéjén számos program várja 
a gyermekeket szerte az or-
szágban. Az Ondódi Közösségi 
Házban az I. Pünkösdi Király-
választást és Gyermeknapot 
tartják május 23-án. Keresik 
a póznamászásban és egyéb 

ügyességi próbákban jeleske-

dő legügyesebb fi atalembert. 

Kézműves ház, tánctanítás, 

kutyás bemutató, tűzoltóautó 

bemutató, főzőverseny, kispá-

lyás foci, színpadi programok 

várják a gyerekeket szerte a 

városban, úgymint május 29-

én pénteken a Nagysándor-te-

lepen a Pósa utcai Óvodában 

és a Wesselényi lakótelepen 

a Tímárházban. Szombaton 

Nagymacson, a Lencz-telepen, 

a Homokkertben, az Újkert-

ben, a, Liget téren, a Varga-

kertben, az Ifjúság utcán, a 

Vénkertben a Nagyerdőn és 

Józsán szórakozhatnak a ki-

csik és nagyok a gyermeknapi 

programokon.


