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Í zlelgetem a szót, kutatom a mögöttes tartalmat. Szembesülök azzal, hogy igen, 

immár négy éve magam is vállalkozom. Visszagondolok az ötletekre, az eltökélt-

ségre, a csalódásokra, a sikerekre, a tervekre és a számokra, a kockázatra, a felelős-

ségre. A megvalósítás örömére, a motivációra. Eszembe jutnak a nehéz idők is, 

amikor a túlélés volt a tét és mások se-

gítsége sokat számított. Amikor kellett egy 

jó barát vagy egy coach, aki meghallga-

tott és továbblendített az utamon, hogy 

teljesíteni tudjam a vállalásaimat. 

Az év vége mindig időt teremt a visszatekintésre, számadásra, és persze a jövő évi 

tervezésre. S hogy mit teljesített a Magyar Coachszemle az idei évben? 

Hozott még új ötleteket, kibővült és megújult rendezvénynaptárt és ráadásul a 

CoachingRoom online coaching platformot. Ebben az évben is voltak bosszúságok 

és örömteli pillanatok, kudarcok és újrakezdések, sikerek és kemény munka. 

S arra vállalkozunk, hogy mindezt jövőre is folytatjuk, hiszen tervezünk. Készen van 
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6 új lapszámot, 

6 sikeres lapszámbemutatót, 

6 főre bővült szerkesztőségi csapatot, 

több mint 70 szerző munkáját, 

több mint 200 új cikket, 

45 ezer olvasót, 

2,5 millió kattintást. 
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a 2015. év, azaz a Magyar 

Coachszemle negyedik évfolyamá-

nak teljes tematikája, és az ötlete-

ink felsorolása már el sem fér egy 

oldalon. Coachként, főszerkesztő-

ként arra invitállak Téged, kedves 

Olvasó és Kolléga, hogy tarts ve-

lünk! Oszd meg a tudást, légy ré-

szese a vállalásunknak, a vállalko-

zásunknak! Ez a közös haszonról 

szól, a coaching szemlélet átadá-

sáról és a szakma hitelességének 

növeléséről. 

De most pihenjünk, jönnek az év 

végi Ünnepek. Az elcsendesedés 

talán arra is enged majd időt, hogy 

átlapozd a Magyar Coachszemle 

idei lapszámait, hiszem már akár e

-book formátumban is letöltheted 
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őket. Az új, Vállalkozás című kiadványunk nem a szokásos vállalkozási témákat te-

kinti át, de ígérjük, hogy minden cikknek köze van a coachinghoz. A többi legyen 

most meglepetés! 

Boldog, békés ünnepeket kívánunk Szerkesztőségünk minden tagja nevében: 

Dobos Elvira  és Örvényesi Rita 


