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Örvényesi Rita 
Legszívesebben úgy kezdeném a beszámolómat, mint egy mesét… Az úgy volt… Szó-

val az úgy volt, hogy tavaly nagyon jól éreztem magam a Coaching Campen. Szakmai 

fejlődést, sok új ismeretséget és kapcsolódást hozott, ezért nem is volt kérdés szá-

momra, hogy ott kell lennem 2015-ben is. Azután jött egy munka, melyet nem tudtam 

az ügyfelem miatt elhalasztani… és jött az érettségi eredmények kihirdetése, amikor a 

nagy fiam mellett kellett lennem, félretéve a munkát… Így alakult, hogy a két szakmai 

Coaching Camp nap helyett egyetlen estét tudtam Gárdonyban tölteni. Igen, sajnálom, 

hogy kimaradtam egy sor workshopból, előadásról. De mindenért kárpótolt az a sok 

szeretet és öröm, amivel a kollégák fogadtak. Fáradtan, egy erős munkanap után ér-

keztem, mégis annyi energiát kaptam, hogy máig tart a jó érzés…  

 

Persze melengető érzés volt, hogy közben a kollégáim megszervezték és vezették a 

Magyar Coachszemle kerekasztal-beszélgetését. Az orvos-filmrendező, a marketing 

szakember-coach és a fogorvos-ultrafutó „lámpagyújtogatása” élénk beszélgetést 

eredményezett. Vidámság, őszinte kíváncsiság, érdekes válaszok, az élet értelme, a si-

kerről és motivációról szóló eszmefuttatás mellett néhány filmrészlet tette színessé az 

estét. Igen, szívesen maradtam volna még egy napot… de egy anyának néha másutt a 

helye. 

 

Ruszák Miklós 
A tavalyi Coaching Camp igencsak magasra tette a lécet, ezért kíváncsian vártam, hogy 

az idei vajon átugorja-e azt. A program idén is színvonalasnak ígérkezett, számos elis-

mert hazai coach tartott hasznos workshopot. A szervezők úgy döntöttek, hogy a ple-

náris előadások után nem három, hanem két részre bontják csak a szekciókat, ami 

nagyban megkönnyítette a workshopok közötti választást. 

 

Nagyon jó volt látni, hogy a rendezvény szervezői idén is nagy gondot fordítottak arra, 

ami a Camp célkitűzései között is szerepel, hogy minél érdekesebb és gyakorlatiasabb 

workshopok legyen, amit a jelenlévő coachok hasznosítani tudnak a mindennapi mun-
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kájuk során. Külön kiemelném 

Sivó Imre és Szilágyi Miklós 

Coaching etika című programját. 

Amikor először olvastam a cí-

met, bevallom kicsit megijed-

tem, mert azt gondoltam, hogy 

beszélünk kicsit az ICF etikai kó-

dexről, de túl sok újat nem hal-

lunk. Szerencsére nem így volt. A 

két vezetőedző olyan szituációk-

ba „kényszerítette” bele a 

coachokat, amelyekben valóban 

elgondolkodtató és igen nehéz, 

de életszerű helyzetek voltak, és 

ha az ember ilyen esetekben 

nem figyel, komoly etikai vétsé-

gekbe sodorhatja magát. Termé-

szetesen számos „előadást” ki-

emelhetnék még, de ez vélemé-

nyem szerint szükségtelen, mert 

az idei Camp-en is csak olyan 

vezetőedzők tartottak 

workshopokat, akik – ha szabad 

így fogalmazni – tudják, mitől 

döglik a légy.  

 

Hogy őszinte legyek nem is any-

nyira az érdekelt, hogy az a bi-

zonyos léc mennyire van maga-

san, rezeg-e, vagy könnyedén 

megugorja az idei rendezvény, 

hanem hogy ismét érezhető lesz

-e az az inspiráló légkör, ami az 

előző Coaching Camp-en körül-

vett minket. Szerencsére el-

mondhatom, hogy igen, és ez a 

most már évről-évre Gárdony-

ban találkozó szakmai társaság 

egyre jobban összekovácsolódik 

egy szakmai közösséggé.  


