AZ ÚTTÖRŐ, SZÜLŐI KÖZÖSSÉG
FORMÁLÓ FOGLALKOZÁS
ZENTAI KATA a levéltárosi pályát cserélte fel arra, hogy
a szülőket megtanítsa, miként kommunikáljanak babájukkal. Mint kiderült, az édesanyák és édesapák körében nagy igény van arra, hogy megértsék, mit üzen nekik
beszélni még nem tudó kicsinyük. A Beszélő
Babakezek nevű vállalkozás már franchiseként is működik.
Tizenhárom éve a babajelbeszéd Magyarországon még ismeretlen fogalom volt. Az ebben rejlő lehetőséget
ismerte fel Zentai Kata, aki első gyermeke születésekor kezdett el érdeklődni a téma iránt. „Tízéves bölcsész
pálya után gyermekem születése hozott fordulatot az életemben. Ekkor
ismerkedtem meg a babajelbeszéddel”
– emlékszik vissza a kezdetekre Kata.
Korábban a Magyar Nemzeti Levéltárban
dolgozott, majd fokozatosan teljesen feladta
korábbi életét, hogy minden idejét a babajelbeszédre fordíthassa. „Lenyűgözött, hogy a jeleknek köszönhetően bepillanthatunk a beszélni még nem tudó gyermekek
gondolataiba. Felkutattam a téma tudományos hátterét,

„

megtanultam a jelnyelvet, saját programot dolgoztam ki,
és Beszélő Babakezek néven elindítottam a babajelbeszéd-tanfolyamaimat.”
Kata hisz abban, hogy az eredményesebb kommunikáció hosszú távon is támogatja a felnövekvő gyermekek világban való boldogulását.
A napjainkban franchise-rendszerrel
működő Beszélő Babakezek berkein belül oktató partnereivel segítik a
szülőket, hogy „jobban rá tudjanak
hangolódni a gyermekeikre, és hatékonyan tudjanak kommunikálni velük
már a beszéd megjelenése előtt is”.
A kurzusok magától értetődően formálnak szülői közösséget, amelyben
a tagok megoszthatják egymással tapasztalataikat, véleményt cserélhetnek
és támogathatják egymást. 2020 óta az
alap- és a haladó tanfolyamok online változata
is elérhető.
Levéltárosként korábban nem volt tapasztalata a vállalkozások terén, így gyakorlatilag a nulláról kellett felépí-
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tenie a rendszert. „Nem tudatos vállalkozóként indultam,
egyszerűen szeretettel és szenvedéllyel akartam átadni
a tudásom és a tapasztalatom.” A tudatosságban nyújtott
segítséget a Budapest Bank női vállalkozók támogatására kialakított Dobbantó programja, amelyen 2013 tavaszán vett részt. „A képzés alatt döbbentem rá, hogy ugyan
szenvedélyem és küldetésem van, de vállalkozói attitűdöm
csekély.”
A kurzus segített Katának elindulni – ahogy fogalmaz –
a vállalkozónővé válás útján. A jó hangulatú képzésen
megismert hölgyekkel a mai napig tartják a kapcsolatot.
A szakmai segítségen túl a közösségi érzést emeli ki a
program kapcsán: „A Dobbantós csoportomtól megkaptam azt az érzést, hogy nem vagyok egyedül. Ez számomra felemelő érzés volt: egy segítőkész, őszinte, nyíltszívű,
inspiráló női közösséghez tartozom.”
A program mellett elsősorban férjére támaszkodott, a mai
napig hálás neki, hogy hitt benne és támogatta. Habár nem
sarkalatos pont, de úgy érzi: a női vállalkozóknak óriási
előnye a férﬁakkal szemben, hogy jobb a kapcsolatépítő

képességük, és szívesebben támogatják egymást, mint általában a férﬁak.
Véleménye szerint a siker mindenkinek mást jelent: „A vállalkozásommal kapcsolatos legnagyobb siker számomra
az, hogy egykori tanítványaim számára meghatározó élményt tudtam nyújtani a Beszélő Babakezek programmal.
Sokan a mai napig követik a márka fejlődését, eseményeit,
és időről időre jelentkeznek nálam olyan egykori tanítványaim is, akiknél a gyerekek időközben iskolás korúak.
Ez nagyon jó érzéssel, büszkeséggel, örömmel tölt el.”
Emellett sikerként élte meg, hogy meghívták előadónak
a TEDxBenedekHegy konferenciára. Büszke a Beszélő
Babakezek program létére, illetve a Beszélő Babakezek
babajelbeszédes könyvsorozatra is. „Nagyon szép eredményeket értünk el a sajátos nevelési igényű gyermekekkel is, és lassan a gyógypedagógus szakma is kezd nyitottá
válni módszerünk iránt” – emeli ki Kata. Kata időközben
több szakmai és vállalkozói elismerésben (SEED – Mutasd
magad! zsűri szakmai díja, Budapest Bank „Üzleti siker
honlappal” női különdíja) részesült.
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