
Nemrégiben megjelent a Sapientia 
– EMTE Csíkszeredai Karának hiva-
talos Facebook-oldalán a legújabb 
podcast-rész, melyben dr. Gergely 
Orsolya, Czirjék Katalin és Bagoly 
Anabella beszélgetett a női vállalko-
zásokról, illetve az Ifempowerről. A 
podcasttal kapcsolatos kérdéseinkre 
Czirjék Katalin, a podcast egyik ven-
dége, illetve az Ifempower társelő-
adója válaszolt.

Biró Vivien 

Az Ifempower a Sapienti-
án, egy két részből álló, 
minikurzus volt, melyen a 

hallgatók elsajátíthattak megannyi 
vállalkozással kapcsolatos infor-
mációt. Az Ifempower különle-
gessége az, hogy kifejezetten a női 
vállalkozókat, illetve vállalkozni 
vágyókat célozza meg, ezáltal pe-
dig egy olyan közösséget épít fel, 
mely a későbbiekben elősegíti a 
megfelelő kapcsolatok kialakítását 
és kooperációs készségeket.

A saját vállalkozásról

Czirjék Katalin szerint minden-
kinek érdemes lenne kipróbálni 
milyen vállalkozónak lenni.

– Mindig azt mondom, hogy 
az iskola elvégzése után minden-
kinek ki kellene próbálnia, mi-
lyen vállalkozónak lenni. Legin-
kább azért, mert amennyiben a 
saját vállalkozás nem válik sike-
ressé, az ember értékelni fogja a 
beosztotti pozícióval járó elő-
nyöket – kezdte beszélgetésün-
ket Czirjék Katalin. Hozzáfűzte: 
a beosztottaknak minden hónap 
végén megkapják szerződésben 
rögzített fi zetésüket, ami jár ne-
kik fi x munkaidő mellett, azon-
ban egy vállalkozónál ez teljesen 
másképp működik. A vállalkozás 
nem egy veszély nélküli dolog, 
nincs pontos fi zetés a hónap vé-
gén, illetve sokkal nagyobb a fe-
lelősség is a vállalkozón, hiszen 
neki kell eldöntenie, hogy a jöve-
delmét hogyan használja fel.

– Az én első vállalkozásom 
Angliában volt, azonban egy idő 
után sajnos nem működött. A 
második vállalkozásom a rendez-
vényszervezéshez kötődik, ám a 
covidos periódust ez is megsíny-
lette. Nagyon meg kellett gondol-
nunk, hogy hogyan tovább, hiszen 
az elmúlt egy évben nem lehetett 
eseményeket szervezni – világí-
tott rá a problémára a vállalkozó.

Anya vagy vállalkozó? Mindkettő!

Vállalkozásai előtt pedagógus 
volt Marosvásárhelyen, azonban 
a harmadik gyermeke születése 
után rá kellett jönnie, hogy ez a 
munka már nem megfelelő számá-
ra, mivel az ingázással együtt tíz 
órát kellett erre szánnia naponta.

– Az embernek meg kell látnia, 
hogy mikor kell egy adott helyzetből 
kisétálni, és új irányt keresni. Én is 
így tettem, pedagógiai pályafutásom 
után otthonról kezdtem dolgozni, 
azonban ebben a periódusban is két-
hetente be kellett utaznom Kolozs-
várra néhány napot, amely a negye-
dik gyermekem születése után ismét 
tarthatatlannak bizonyult. Ekkor 
kezdtem a saját vállalkozásba, hiszen 
így itthonról dolgozhatok, saját mun-
kabeosztással. Nőként különösen 
nehéz helytállni, hiszen a női vállal-
kozók nagy hányada kényszervállal-
kozó. Ez azt jelenti, hogy a családi 
helyzetükből adódóan egyszerűen 
nem vállalhatnak teljes munkaidős 
állást. És általában a nőknél nem is 
az a probléma, hogy nem mernek 
beszállni egy-egy vállalkozásba, ha-
nem az, hogy nem tudják, mikor kell 
kiszállni abból, minden erejükkel 
azon vannak, hogy amit építettek, az 
megmaradjon – mutatott rá Czirjék 
Katalin.

Honnan az ötlet?

Munka terén a kreativitás min-
dig is fontos szempont volt szá-

mára, ezért jobban is szereti a 
vállalkozások, projektek azon 
részét, melyben ötletelni kell, 
megkeresni a problémákat, új 
megoldásokkal előállni.

– A vállalkozásnak az a ré-
sze, mikor már minden nyugodt 
és működőképes, számomra unal-
mas. Jó, ha van egy-két olyan 
ember, akikkel meglehet osz-
tani a felelősséget. Így, míg én 
keresem egyes problémák meg-
oldását, addig a többiek foglal-
kozhatnak a már működőképes 
projektekkel. Ezért is fontos 
számomra, hogy egyszerre több 
projekttel is foglalkozzak, mi-
vel így mindig adódik olyan 
munka, amely kreativitást igé-
nyel – fogalmazott a válallkozó. 
Megkérdeztük tőle, hogy mit 
üzen azoknak a fiatal lányok-
nak, akik vállalkozók szeretné-
nek lenni, illetve gondolkodnak 
azon, hogy saját vállalkozást 
indítsanak?

– Azt, hogy ne gondolkod-
janak, csinálják. A mi generáci-
ónknak nem volt annyi lehetősé-
ge, mint a mostani fiataloknak, 
nekünk a tapasztalás útján kel-
lett megtanulnunk mindent. A 
mai fiatal lányok előtt már áll 
egy ösvény, amely mentén elin-
dulhatnak, figyelhetnek, hogy 
ne kövessék el azokat a hibákat, 
amiket mi már elkövettünk és ta-
nulhatnak a mi tapasztalataink-
ból is – zárta beszélgetésünket 
Czirjék Katalin.

Nyelvi tájkép a mindennapokban – Nyi-
tott szemmel a világban – címmel tartott 
online előadást május végén a Bölöni 
Farkas Sándor Szakkollégiumon belül 
dr. Petteri Laihonen, a Jyväskyläi Egye-
tem kutatója, illetve a Sapientia – Erdélyi 
Magyar Tudományegyetem volt humán 
szakos hallgatói, Vitályos-Bartalis Réka, 
Jakab Botond és Sós Henrietta-Katalin.

Molnár Mónika 

Először dr. Petteri Laihonen, 
a Sapientia visszatérő ven-
dégelőadója tartott álta-

lános bevezető előadást a nyelvi 
tájkép vizsgálatának világába. Is-
mertette a nyelvi tájképkutatás 
célját, módszertanát, majd konkrét 
példákkal is szemléltette munká-
ját. Szlovákiai magyar kisebbségű 
falvakban vizsgálta a „Vigyázat, 
a kutya harap!” üzenetű táblákat. 
Megmutatta, milyen apró és érde-
kes üzeneteket hordozhat egy ilyen 
kis, kapura kitett tábla a színhasz-
nálattól kezdve a betűtípuson át az 
általa hordozott nyelvi üzenetekig. 
A tanárnő úgy fogalmazott: a ma-
gyar többségű falvakban a magyar 
nyelvű felirat a falu nyelvi identi-
tásának tükrözője. Hozzáfűzte: a 
kiírásokban tapasztalható humor is 
üzenetet hordoz a fi gyelmes szem-
lélődőnek. Továbbá, Dunaszerda-
hely központjában vizsgálódva 
dr. Laihonen az angol, magyar 
és szlovák nyelvű feliratokat ele-
mezte. Megnézte, melyikből hány 
található a városban, illetve meg-
vizsgálta a feliratok másodlagos 
üzeneteit is. Végül, de nem utolsó-
sorban pedig bevezetett az iskolai 
nyelvi tájképek vizsgálatának vi-
lágába. Érdekfeszítő kérdésekkel 
késztetett gondolkodásra. Meny-
nyire ösztönzi tanulásra az iskolai 
nyelvi tájkép a diákokat? Ki dönti 
el, mi kerülhet a falra, és ki tiltja be 
bizonyos tartalmak jelenlétét? Ér-
dekességként felvetette, hogy az 
osztályokban levő virágok gondo-
zása nagy hatással van a gyerekek-
re. Ha gondozhatják, megbecsülik, 
de ha megtiltják nekik ezt, akkor 
előbb-utóbb szabotálják, tönkre-
teszik a virágokat. A nyelvi tájkép 
esetében is pozitív hatással van a 
gyerekekre, ha ők alakíthatják azt. 
Dr. Petteri Laihonen előadását 
követően a Sapientia volt diák-
jai osztották meg élményeiket 
a nyelvi tájképről szóló kutatá-
saik kapcsán. Elsőként Vitályos-

Bartalis Réka volt román nyelv és 
irodalom – angol nyelv és irodalom 
szakos hallgató mesélt a virtuális 
iskolai nyelvi tájképekről szóló ku-
tatásáról, amellyel az Erdélyi Tu-
dományos Diákköri Konferencián 
is részt vett. Vitályos-Bartalis 
Réka magyar, szerb, szlovák és 
német tannyelvű iskolák webolda-
lának nyelvi tájképét, azon belül 
a kétnyelvűség jelenlétét és szere-
pét vizsgálta. Jakab Botond román 
nyelv és irodalom – angol nyelv 
és irodalom szakot végzett hallga-
tó Marosvásárhely és Csíkszereda 
városi nyelvi tájképét (city scape) 
vizsgálta. Kutatásakor a maros-
vásárhelyi lakosok körülbelül 45 
százaléka vallotta magát magyar 
nemzetiségűnek, míg Csíksze-
reda lakosságának körülbelül 80 
százaléka. Előfeltevései a két vá-
ros nyelvi sokszínűségére irányul-
tak, de elmondása szerint némely 
eredmény meglepőnek bizonyult. 
Sós Henrietta-Katalin államvizs-
gája elkészítése közben két erdé-
lyi panzió virtuális nyelvi tájképét 
elemezte. Mivel ez a diszciplína 
meglehetősen fi atal, felhívta a fi -
gyelmünket, hogy nehéz megfe-
lelő mennyiségű szakirodalmat 
találni, de megéri vizsgálódni a té-
mában, hiszen nagyon érdekes, és 
termékeny. A Makfalva és Kibéd 
között található Gerendás Panzió 
és a csíkszentdomokosi Kárpátia 
Panzió Facebook-oldalainak vizs-
gálatánál főképp a nyelvi identitást 
és a nyelvi igényességet, illetve az 
oldalak aktivitását vizsgálta. Az 
est zárásaként Vitályos-Bartalis 
Réka mesélt a szakkollégiumban 
szerzett élményeiről és biztosítot-
ta az újonnan érdeklődőket, hogy 
megéri csatlakozni, hiszen sok 
mindenben kipróbálhatja magát 
egy szakkollégista hallgató, illetve 
ismeretséget köthet más hallga-
tókkal is.

Végszóként pedig én csak biz-
tatni tudok minden leendő hall-
gatót, hogy a jövőre remélhetőleg 
teljes gőzzel újrainduló Bölöni 
Farkas Sándor Szakkollégium leg-
alább pár előadásán vegyen részt, 
hiszen sok tudással gazdagodhat, 
kíváncsibbá és fi gyelmesebbé vál-
hat gyorsan pörgő világunk apró 
részleteire is. Olyan témában is 
megtalálhatja a szépet és az érde-
keset, mely első hallásra idegen-
nek, érdektelennek tűnhet.
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