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KONZULTÁCIÓ BORBOLY CSABÁVAL  

2020.04.07.- 2020.04.09. 

 

Konzultáció helye> 

A Konzultáció Borboly Csabával facebook csoport. 

Téma> 

A koronavírus megjelenése és a szükségállapot olyan helyzeteket hoztak, amelyek a Hargita 

megyei lakosok mindennapjait is nagyban megváltoztatták. Az otthonról való munkavégzés, 

otthonról tanulás, a mozgáslehetőségek leszűkülése, munkahelyek elvesztése, 

kényszerszabadság, mind olyan tényezők, amelyek megnehezítették a lakosok életét. 

 

Ugyanakkor, ebben a zűrzavaros időszakban és az otthon ülésben többen meglátták a 

lehetőséget, hogy javítsanak az eddigi munkavégzésen, időbeosztáson, több időt töltenek 

családjuk körében és ezáltal örömmel tölti el őket, hogy otthon lehetnek, hisz ez máskor 

nem áll módjukban és talán nincs elég idő se rá. Van olyan amit most Ön is másképp tesz, 

jobban, mint eddig és másokkal is megosztaná? 

 

Megadott válaszlehetőségek> 

1. Több időt töltök a családommal/párommal/gyerekeimmel  

2. Sikerült megoldani régről halasztgatott dolgokat a lakásban  

3. Többet, jobban főzök  
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4. Felértékelődtek egyes munkavállalók a szememben (tanárok, egészségügyi dolgozók)  

5. Önkéntesként segítek másokon  

6. Jobban átlátom a gyerekem iskolai helyzetét  

7. Rájöttem, hogy milyen értékes, segítőkész emberek vesznek körül 

8. Megtanultam jobban gazdálkodni az időmmel  

9. Új hobbira találtam  

10. Új hangszeren tanulok játszani 

 

 Hozzászólók által hozzáadott válaszlehetőség> 

1. Ugyan úgy dolgozok mint eddig 

 

Összegzés> 

 

A Konzultáció Borboly Csabával facebook csoportban közzétett konzultációs témára 236 

válasz érkezett, amelyek a következő képpen oszlanak meg: 

Közel fele a válaszoknak (47%) azt jelzi, hogy a koronavírus okozta bezártság folyamán több 

időt tudnak eltölteni a családjaikkal, gyerekeikkel vagy párjukkal, továbbá 4% jobban átlátja 

a gyereke iskolai helyzetét.  

16%-nak sikerült régről halasztgatott dolgokat megoldani a lakásban és 9% többet, jobban 

főz mint a koronavírust megelőző időszakban.  

4% (10 válaszadó) önkéntesként segít másokon, és 16-an jelölték be, hogy felértékelődtek 

egyes munkavállalók a szemükben, ugyanakkor 6-an jelölték meg a „Rájöttem, hogy milyen 

értékes, segítőkész emberek vesznek körül” választ. 

További 9 személy jelölte, hogy megtanult jobban gazdálkodni az idejével, új hobbira talált 

vagy új hangszeren tanul játszani. 

7% válaszolta, hogy ugyanúgy dolgozik, mint eddig. 

 

Az alábbi ábra részletesen szemlélteti a válaszokat.  
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Új hobbira találtam | Am găsit un nou hobby

Új hangszeren tanulok játszani | Învăț să cânt la un instrument 
nou 

Megtanultam jobban gazdálkodni az időmmel | Am învățat să îmi 
gestionez timpul mai bine 

Rájöttem, hogy milyen értékes, segítőkész emberek vesznek körül 
| Mi-am dat seama cât de valoroși sunt oamenii care mă 

înconjoară 

Jobban átlátom a gyerekem iskolai helyzetét | Am o mai bună 
înțelegere a situației școlare a copilului meu 

Önkéntesként segítek másokon | Ca voluntar, îi ajut pe ceilalți  

Felértékelődtek egyes munkavállalók a szememben (tanárok,
egészségügyi dolgozók) | Apreciez mai mult munca altora

(profesori, cadre medicale

Ugyan úgy dolgozok mint eddig

Többet, jobban főzök | Gătesc mai mult și mai bine  

Sikerült megoldani régről halasztgatott dolgokat a lakásban | Am 
reușit să rezolv treburi în locuință demult amânate  

Több időt töltök a családommal/párommal/gyerekeimmel |
Petrec mai mult timp cu familia / cu partenerul(a) / cu copiii

Válaszok 

Amit másképp, jobban teszek, mint eddig 


