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Könnyen jön, könnyen megy - mondják sokszor a pénzről.

Ám aki egy hónapot is dolgozott már az életében, az tudja,

hogy bizony iokszor a pénz inkább nehezen jön, mint könnyen,

és aztán pikk-pakk elköltiük. Egy úi okosteleíon vagy a nyári

íesztiválbelépő pilIanatok alatt Ie tudja nullázni a szorgOs

munkával megkeresett zsebpénzkészletünket.

Mindenki volt tinédzser, valószínúleg so-

kaknak ismerős az az érzés, hogy nagyon
kellene egy kis pluszpénz, mett az aputó|l
anyutól kapott apanázs nem elég, legyen
szó új ruhákról vagy nyaralásról a haverok-

kal. Azza] sem lövúnk nagyon mellé, ha

azt mondjuk: Ieng€tegen úgy oldották
meg ezt a szituációt, hogy munkít vzí]la.ltak

a nyári szünetben. Vastag könl,veket lehet-
ne megtölteni a vicces, tanulságos diák-
melós történetekkel.,,

A pénznek igenis van szaga
*{Ikoribanjöm ki ez elsó MP3-as discman,
és nagyon akanam egyet. Elmentem áru-
feltöltónek az egylk ár,Áialánchoz, hogy
összeszedjem ráapénzt. fu első nap végén
azt hittem, nem bírom ki, majd leszakadt

a lábam. De végigcsin;íltam, mert akanam
azt a discmant. A hónap végére megta-
nultam. hogy a pénznek igenis van szaga,

mégpedig az izzadtság" - meséli Dávid,
ah, aztán egyetemista évei alatt is végig
dolgozott. Ahogy ebből a történetból is

Iátszik, a diákmunka nem csak arra jó,
hogy egy kis mellékest keressenek vele a

diákok. fura is megtanít, hogy a fiatalok
énékelni tudj& a pénzt: megtanulják, mit
jelent nap mint nap küzdeni valamiért,
éppen, mint később a,,nagrbetús életben",
amikor már sokkal komolyabb célokért
dolgozik az ember.

,l.z új helyen hamar én lettem a legjobb,
mindig kaptam bónuszt, és rám gondoltak
először, ha szóba került az előléptetés. Az
volt az előnyöm, hogy a diákmunkás nyá-
ri hónapok alatt megtanultam, mit jelent

a kemény munka" - számol be tapasztala-

tairól Edina, aki jelenleg egy ismert mul-

tinál dolgozik vezető beosztásban.

Ugyanezt a fil ozófrát vall1a az egyik
legismertebb iskolaszövetkezet, a

MUISZ munkatársa, Másody Sza-
bolcs is, ,^ diákmunka r&én a fiata-

lok megtanulnak bánni a pénzzel,
hogyan lehet okosan elkölteni, gon-
dolva a holnapra is." Ő magaazért
kezdett el dolgozni, mert nem volt
zsebpénze, a családja pedig nem
volt olyan anyagi helyzetben, hogy
fi nanszírozni rudják a szórakozasát.
1998-ban kertilt a MÚISZ-hezmég
egyszerí diákmunkásként, mint so-

kan mások. aztán fokozatosan ju-
tott egyre feljebb, most pedig már
a cég marketingjével foglalkozik.

ffi nr* apróp§nzért robotg§nak
Másody Szabolcs esete afra is rávilágít,
hogy rengetegen íélig-meddig szülaégből
kezdenek el már fiatalon dolgozni. Miköz-
ben minden évben több tízezren kezdik
meg tanulmányaikat valamelyik felsőok-
tatási intézményben, egyre kevesebb szülő
engedheti meg magának, hogy gyerekei
életét egyetemi éveik alatt is eryedúLl finan-
szírozzák E5rre több fiatal kényszerül arra,

hogy saját keresetével tegyen honá péIdá,Á

az albérlet vagy a kollégiumi szállás költ-
ségéhez. Nekik a di:íkmunka rövid és hosz-
szú távon is megoldást jelenthet, hiszen
akár heti 1-2 napot is elvállalhatnak, nem
musáj teljes munkaidóben dolgozniuk az

iskola mellett, és mégis korrekt összegeket
lehet megkeresni akár néhány napi mun-
kával is.

U$ranakkor már régen nem igaz, ho5, a

diákmunkísok csak aprópénzén robotol-

nak grorséttermekben vaglr n agy á,rtlhazak-

ban. A MŰISZ partnerei között sok Ma-
gyarországon és nemzetközileg ismert cé-

get találhatunk, ezeknél pedig tucatnyi ko-
moly, nyelv- és szaktudást igénylő pozíció-
ba (pl. webfeilesztő, mérnök) keresnek di-
ákokat. Az sem ritka, hogy a kipróbált, jól
teljesítő diákoknak tanulmányaik befejezé-

se után állandó munkát ajánlanak a cégek.

Touábbi infortnáció:

Á ?2 lq@ tl}.!},"l,§,#,^o",

www.muisz.hu,

MŰISZ Isholaszauetkezet, l t37 Budapest,

Szent Istuán karut z4.,
telefon: +36- l /4 1 2- 1 406,
e-mai l: diakmun ka@muis z. hu.
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