
Rózsa és István több mint négy
éve, 2008 nyarán kötötték ös−
sze életüket. Rózsa egyetemi
éveinek vége felé járt, míg Ist−
ván jelenleg is egy multinacionális
cégnél dolgozik. Miután az orvosi vizsgá−
latok szerint nem lehetett gyermekük, esküvő utáni
terveik között a babaprojekt helyett a diploma megszer−
zését követő álláskeresés szerepelt, azonban – nem kis
örömükre – elképzeléseiket áthúzta a váratlan gyermek−
áldás. A meglepetésgyermek, Levente 2011−ben szüle−
tett. Rózsa már a terhesség ideje alatt az évfolyamtár−
saival folytatott beszélgetései során azt tapasztalta,
hogy a geográfus szakon végzettek 98%−a nem tud elhe−
lyezkedni szakmájában. Ahhoz pedig, hogy földrajzot ok−
tathasson egy iskolában, átképzésen kellene részt ven−
nie, így jelenleg maradnak számára az egyéb kategóriák.
– Kicsit megijeszt a növekvő munkanélküliség a térség−
ben, s hogy a szerzett diplomámat használni nem tu−
dom. Arra is kevés esélyt látok, hogy más területen el−
helyezkedjem, de próbálkozom. Gyermekünket illetően
szüleinkre nem tudunk számítani. István szülei több
mint 30 km−re laknak és ők már idősebbek is, az én
édesanyám pedig még aktív dolgozó. Úgy látom, hallom
a játszótéri beszélgetéseink során, hogy egyre többen
vesznek igénybe fizetett pótnagymamákat, akik szükség
esetén hazaviszik a gyermeket, játszanak vele, ellátják,

míg a mama, papa hazaérkezik.  A sikeres elhelyezke−
dés reményében Leventét már bejegyeztették a leg−
közelebbi bölcsödébe, emellett Rózsa feliratkozott
az összes állásportál hírlevelére, és célzottan kül−
di el pályázatait a számára megfelelőnek tűnő ál−
láshelyekre. Kisgyermekes anyukaként is igyek−
szik aktív életet élni, jelenleg önkéntesen tevé−

kenykedik külön−
böző közössé−
gekben. 

Emese és
R o l a n d .
Emese ele−

inte még Bu−
dapesten kép−
zelte életét,
ahol tanulmá−
nyai befejezé−

se után éneket
és történelmet

tanított. Buda−
pesti éveinek egy
szerelem vetett vé−
gett, amely végül

Miskolcra hozta. Házasságkötés−
ük előtt egy lakóhelyéhez közeli
település iskolájában talált ál−
lást, ahol egy kismama helyére

tudott menni, s akivel a későbbi−
ekben is pont váltották egymást.

Házasságuk első négy éve alatt két gyer−
mekük született. Nelli ma már 3 éves, míg „Pepe“ 18

hónapos. – A jövőt illetően szeretném magamat kipró−
bálni más területen, de mindenképp jó lenne gyerekek−
kel foglalkozni, igaz komolyabban még nem néztem
szét a munkaerőpiacon. A tanári pálya a szünetek miatt
ideális lehetne, de a készülőben lévő törvények egyre
több délutáni feladatot tennének a tanárokra. Emellett
az is elgondolkodtató és egyben szomorú, hogy a szak−
ma sincs megfelelő módon megbecsülve – sorolta a pe−
dagógus anyuka. – Jelenleg úgy tervezzük, hogy fél év
múlva kipróbálnék valami részmunkaidőt, bár úgy lá−
tom, ebben a régióban nem olyan egyszerű munkát ta−
lálni. A gyermekek elhelyezését úgy tervezik, hogy Nelli
szeptembertől, Pepe pedig másfél év múlva megy óvo−
dába. Amennyiben szükséges, a nagyik segítségét fog−
ják igénybe venni, bár nehezíti a helyzetüket, hogy Ro−
land vállalkozó, ami annyi rugalmasságot ad, mint
amennyi bizonytalanságot is. A két nagymamára pedig
nem tudnak mindenben számítani, mert még mindket−
ten dolgoznak, így ritkábban segíthetnek. 

Mint látható, a gyermekvárás örömei között nem árt, ha
az ember a jövőjére vonatkozóan terveket készít, hiszen
kevesen engedhetik meg maguknak, hogy gyermekeiket
nevelve otthon maradjanak. Szerencsés ember az, akit a
gyermekszülési szabadságról visszatérve biztos munka−
hely vár. Ez azonban többeknek nem adatik meg. Fontos
az aktivitás, az optimizmus, hogy akkor se adjuk fel, ha
a körülmények nem túl ideálisak, végig kell gondolnunk,
milyen lehetőségek állnak előttünk, milyen kompromisz−
szumot tudunk kötni egy jó munkahelyre történő bekerü−
lés érdekében. Ne csüggedjünk, tervezzünk, és tegyük
meg az első lépést, hiszen ezt mindig követi a második.
Keressünk óvodát vagy bölcsődét, a játszótereken osz−
szuk meg egymással tapasztalatainkat, beszéljünk isme−
rőseinkkel, legyünk bátrak. Ha nincs a látóhatáron mun−
kalehetőség, találjunk egy jó közösséget, kezdjünk el
önkénteskedni, hogy újra emberek között lehessünk,
ahol önbizalmat szerezve új ismeretekre, új ismerősökre
tehetünk szert, s az új ismeretségek pedig a jövőnkre
nézve új lehetőségeket teremthetnek. 

TÁMOGATTA:  A HUMAN INTEGRA ALAPÍTVÁNY TÁMOP
5.5.1−B−11/2−2011−0149 „2+ CSALÁDCENTRUM ÉS IF−
JÚSÁGI PROGRAM A MISKOLCI KISTÉRSÉGBEN" PÁ−
LYÁZATI PROGRAM 

SOROZATUNK KÖVETKEZŐ RÉSZÉ−
BEN KISGYERMEK(EK)ET NEVELŐ
CSALÁDOKHOZ LÁTOGATTUNK EL,
HOGY MEGISMERJÜK, MIKÉNT KÉP−
ZELIK EL JÖVŐJÜKET, HOGYAN KÉ−
SZÜLNEK VISSZA A MUNKAERŐPI−
ACRA A GYERMEKGONDOZÁS ÉVEI−
NEK ELMÚLTÁVAL. 

Noémi és Norbert életébe 2 évvel
ezelőtt érkezett Hanna, a szőke,
mindig mosolygós, babaarcú kislány.
Hanna születése előtt Noémi az
egyik miskolci általános iskola felső
tagozatos diákjainak tanított techni−
kát és kémiát. Norbertet munkája a
fővároshoz köti, folyamatosan ingá−
zik Budapest és Miskolc között. Kis−
lányuk érkezésekor úgy döntöttek, Noémi lesz az, aki
otthon marad a babával egészen annak három éves ko−
ráig. A döntés nem volt nehéz számukra, mivel Noémi
határozott idejű szerződéssel dolgozott akkoriban. – Je−
lenleg az angol nyelvtudásomat igyekszem erősíteni –
sorolta Noémi –, majd – mivel az iskolákban április−má−
jusban derül ki, mely helyek üresednek meg – célzottan
akkor tervezem megkeresni az iskolákat, ezen belül az
egykori munkahelyemet is, mert úgy tapasztaltam, meg
voltak velem elégedve. De nem zárkózom el más mun−
kalehetőségtől sem, amennyiben az számomra mind
időbeosztásban, mind anyagilag megfelelő lesz. Jelen−
leg is nézelődöm az Internet álláskeresési portáljain, is−
merősöktől tudakozódom, de terveim szerint megkere−
sem majd a helyi munkaügyi központot is. Arra a kér−
désre, hogyan képzelik a gyermek elhelyezését, szük−
ség esetén mennyire tudja mozgósítani a családot, a
következőket válaszolta. – Először is igyekszünk egy jó
óvodát, vagy ha hamarabb találna rám egy megfelelő
munkahely, jó bölcsődét keresni. Az lenne a legkedve−
zőbb számomra, ha az a munkahelyemhez közel lenne.
Amennyiben olyan helyzet adódik, hogy Hannára vigyáz−
ni kell, nyugdíjas szüleinkre ugyan tudunk támaszkodni,
azonban megnehezíti Hanna felügyeletét, hogy ők Mis−
kolctól 15km−re laknak, de valahogy majd megoldjuk,
nem akarunk előre aggódni ezen. 

Erika és Róbert 2009−ben kötött házasságot, amelyből
2010−ben megszületett az első gyermekük, Armand.
Házasságkötésük előtt már mind a ketten dolgoztak,

stabilnak mondható munkahellyel rendelkeztek. Erika
Szikszón egy csokoládé dekorációkat gyártó kisüzem−
ben dolgozott, míg Róbert jelenleg is egy multinacioná−
lis cégnél dolgozik Miskolcon. Armand érkezésével a fi−
atal pár úgy tervezte, hogy Erika három évet marad ott−
hon, amikor pedig a gyermek óvodás lesz, Erika vissza−
megy dolgozni. Azt, hogy ki maradjon otthon a gyermek−
kel, az anyai érzéseken túl az is befolyásolta, hogy Ró−
bert klasszikus családfenntartóként nagyobb fizetéssel
járult hozzá a családi kasszához. Az eredeti terveket –
a most már 7 hónapos – Benett érkezése sem húzta át.
A gyerekek körüli feladatok nagy része Erikára maradt,
mivel Róbert változó munkarendben dolgozik. Jelenleg
úgy tervezik, hogy a fiatal anyuka 2014−ben vissza−
megy a régi munkahelyére, egyrészt, mert várják
vissza a kreatív szakembert, másrészt a lakáshi−
telük miatt szükséges a két fizetés. Erika szereti
a munkáját, nem bánja, hogy reggel 6−ra kell
majd járnia, és azt sem, hogy napi egy órát fog
kitenni az utazás. Lényeges kérdés azonban, mi−
ként fogják megoldani a gyerekek elhelyezését?
– Armand óvodába, Benett bölcsibe fog járni –
sorolta Erika. – Abban a szerencsés helyzetben
vagyunk, hogy szüleim a mellettünk lévő bér−
házban, Robi szülei pedig a szemben lévő bér−
házban laknak, ráadásul anyósom ebben az év−
ben megy nyugdíjba, így ő lesz az, akire naponta
számítani tudunk. Ő viszi majd a gyerekeket bölc−
sibe, oviba, és ő is hozza haza őket, meg természe−
tesen Robi, ha éppen nem dolgozik. 
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