
Mácsár Beáta  

….aki, első lányként végzett mechanikai műszerészként a 600 fős fiúiskolában…  

Aktív közösségi munkáját ifjúsági vezetőként kezdte, táborokat szervezett. A rendszerváltást követően 

sem szűnt meg a tevékenysége, a családi turisztika fenntartása érdekében alapították a Vándorlók 

Baráti Köre Egyesületét. Igazi családdá kovácsolódtak össze. 

Mit jelent számodra a közösség? 

Az életem nehéz helyzeteiben mindig segítségemre volt. Fontos a közösség egyént megtartó ereje. Itt 

tanultam meg az embereket kezelni. Sokkal türelmesebbé és elfogadóbbá váltam. Nem a 

személyeket, hanem a tetteiket nem tudtam tolerálni. Tudatosan választottam középiskolai 

tanulmányaimhoz is a fiúközösséget.  Viszont mára vannak női barátnőim is. 

Pontosan 20 éve működtetitek a Vándorlók Baráti Körét. Hogyan lehet ilyen hosszú időn át életben 

tartani a közösséget? Mi a legjobb módszer?  

Nehéz feladat a közösségi programszervezés. Mivel vegyes összetételű a csapat, ezért a kulcsszó az 

odafigyelés. A közös múlt és az azonos cél, ami életben tartja a közösséget. Naplót vezetünk, fotókat 

készítünk, ünnepelünk, egymásnak segítünk. Vannak kitűzőink, pólóink, molinók, amelyek a 

közösséghez való tartozás külsődlegesen fontos eszközei, jelképei. Van múltunk és így történelmünk, 

újra és újra át tudjuk élni a közös élményeinket. Sokkal többnek kell lenni, mint szakember. A 

túravezetések során minden emberrel elbeszélgetek.  Ebből is érzik a megbecsülésülést, odafigyelést. 

Saját magamnak is fontos az önképzés, az újdonságok iránti nyitottság, amivel építeni tudom a 

közösségemet. „ Tudást ajándékba” az egyik módszerem, amivel szolgálni tudom a túratársaimat. 

Szóbeli, írásbeli formában közvetítem az adott kirándulóhelyről az ismereteket, érzelmi és szakmai 

oldalról is élménnyé szeretném tenni a túrát.  

A baráti kör társasága állandó vagy vannak új tagok?  

Nyitottak vagyunk az érdeklődő új tagok irányába. Természetesen változott az összetétel, de az 

alapítók megvannak. Jó közösségre számíthat, aki csatlakozik hozzánk. Az egyik, újoncnak mondható 

tagunk azt mondta, ha jól fogja magát érezni közöttünk, akkor minél hamarabb meghív vendégségbe 

magához. Erre nem sokat kellett várni… 

Ki az a Mácsár Bea, ebben a közösségben? 

Női „nemecsek”, aki kisbetűvel írja a nevét az e-mailek végén. Imádom a harmóniát, a szépséget, a 

tisztaságot. Türelmes vagyok, az idők során megtanultam kezelni az embereket. Nagyon fontos 

számomra a rend és a pontosság. Ez utóbbi érték, egyfajta emberi megbecsülés is, hiszen a 

pontossággal tiszteletben tartom a másik ember idejét és önmagam számára is tartást jelent.  

Optimistának tartom magam, ezért is tudok vidám lenni. A példaképem két férfi tanárom volt, 

akiknek a személyiségén keresztül tapasztaltam meg, hogyan lehet sokoldalúvá válni és hogyan lehet 

kis emberből naggyá válni: akarattal, kitartással és céltudatossággal. Ezek a tulajdonságok, máig 

fontosak számomra. 



Milyennek látod a társadalmi környezetedet, a nők életmódját, jelenleg követett értékrendszerét?  

Hiányoznak a kisközösségek.  Az én fiatalkoromban sokkal több kulturált, táncos szórakozóhely volt, 

mindenféle „mámorító” segédanyagok nélkül. Ma a családok is másként élnek. A nők szerepe sokat 

változott. Nem tudnak elég időt szakítani a gyerekre. A rohamos társadalmi változás másfajta 

gyermeket formál. Úgy gondolom, régebben jobb volt a szociális háló. A nőnek nem kellett féltenie az 

állását, elérhető volt az üzemi bölcsőde és óvoda. Egyedülállóként is könnyen tudtam boldogulni, ami 

a mai társadalmunkban szinte lehetetlen, sőt óriási teher egy nőnek csonkacsaládban nevelni a 

gyermekeket. A munkahelyeken belül sokkal több családi program volt, ami a kollegialitást is 

erősítette. A nőknek elsődleges feladata volt a család összetartása. Az idősekkel jobban törődtek, 

szeretettel gondoskodtak róluk. Másfajta szociális háló működött. A jelenlegi, felgyorsult világnak 

való megfelelésnek az egész társadalom a kárát látja: a gyermekek, az idősek, a túlterhelt szülők. 

Fiatalon szültem a gyermekeimet. A családalapítási életkor napjainkban meglehetősen kitolódott. 

Szerintem 38 évesen nem túl jó elkezdeni.  Legfeljebb diplomát tud adni a gyermekének, de később, 

hogyan fogja tudni segíteni? Szétszakadtak a családok, kitolódott a nyugdíjkorhatár, a nagymamák 

nem tudnak segíteni a fiataloknak. Generációs probléma, hogy nem értik egymást. 

Személy szerint, Te mennyire értesz a fiatalok nyelvén? 

Szívesen dolgozom velük együtt. A fiatalokkal meg tudok újulni. Az egyik unokám 17 éves és jól 

kijövünk egymással. Teret és lehetőséget kell nekik adni. Segíteni őket a felnőtté válásban. 

Az életed szemszögéből és a közösségért végzett munkád alapján mi az üzeneted a jelennek a 

jövőért? 

  „ Szeretni, amennyire csak lehet, mert azaz igazi erő.  

Aki szeret, nagy dolgokat visz véghez.” 

        Van Gogh 

 

 

Beus élet és szakmai tanácsai: 

 Alapkő: az emberek megbecsülése 

 A közösségen belül, beszélgess mindenkivel 

 Légy nyitott a másik problémáira 

 A fiatalok befogadása a megújulás záloga 

 Tudást ajándékba 

 


