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„csoda” részesei lehetünk: giga-mega méretű fájlokat tologatunk át virtuális szerverek segítségével a világ bármely
részére; a „szemtől szembe” helyzetek ma „on-line” működnek; közösségi oldalakon, levelező-rendszereken, blogokon tépjük a hajunkat, szeretjük és gyűlöljük egymást,
adunk jelt a barátainknak lelkünk minden rezdüléséről
(mondjuk max. 250 karakterben…).
De hogyan hatott/hathat mindez a szociális munkára?

MÁTRIX ÉS SZOCIÁLIS MUNKA
A HÁLÓ egy régebbi számában (2007.február) Farkas W.
Attila köszönetet mondott, Nagy Lajosnak és Javora Kittynek, hogy segítségükkel hozzájárultak HÁLÓ első virtuális
szerkesztőségi ülésének létrejöttéhez.
Valóban, mérföldkő volt az a nap, mert idézve szerkesztőtársunkat, Wéber Lászlót: „ … fizikai valójában mindenki
otthon marad, azonban a mátrix részeként egy helyen és
egy időben tudunk ülésezni”. Itt azonban nem csak egy
egyszerű távmunkáról volt szó, hisz az „információs társadalom” „információs technológiái”-nak bevezetése és folyamatos használata valóban radikális változásokat hoz
mindannyiunk életébe.
Nem is olyan régen (20 éve) még nem volt hétfőnként adás az akkor még csak egyetlen csatornán sugárzó Magyar Televízióban, és éveket (sőt, akár egy évtizedet is!)
kellett telefonra várni. Nem is olyan régen (2002-ben), a
HÁLÓ elő-szerkesztését végző Farkas W. Attila Szegeden
az IC mozdonyvezetőjétől kérte azt a szívességet, hogy ugyan már legyen olyan szíves (500 forintért) Pestre hozni
a HÁLÓ ahavi számát tartalmazó CD-t, amit aztán a Keleti
pályaudvaron Gosztonyi Géza, a HÁLÓ főszerkesztője vett
át tőle. Ma már mindez a múlté, és az előbb említett hírközlési/információs forradalom jelentősen megváltoztatta
szokásainkat. Minden nap újabb és újabb technikai
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(1.) Egyre több adatot tartunk nyilván elektronikusan, pl.
esetleírások, nyomtatványok, levelezések, stb. Sok esetben ez azonban féloldalas, mert biztos ami biztos alapon
mindez kinyomtatásra kerül, és hagyományosan, papíralapúan is megtörténik a nyilvántartás. Emiatt egyrészt a
költségek nem csökkennek, másrészt a nyilvántartásokra
szánt idő sem csökken, hanem növekszik.
(2.) A klienseink nagy részének van mobiltelefonja, következésképpen bizonyos esetekben kiváltva a személyes találkozást tartható telefonon is a kapcsolat. Különösen ott
van ennek jelentősége, ahol fontos az azonnali tájékoztatás, például krízishelyzetben. Nem lehet elhallgatni, hogy
a szűkülő intézményi költségvetések mindezt erősen behatárolják. Előfordul például, hogy a fenntartó megtiltja
mobilszámok hívását, vagy korlátozza a telefonálás költségeit, a szociális munkások számára. Mindez csökkenti a
munka eredményességét, és frusztrációt okozhat az ott
dolgozókban.
(3.) Lehet-e szociális munkát végezni a modern technika
olyan vívmányaival mint például az E-mail, Skype, MSN,
Chat? Első hallásra igen furcsa ez a kérdés -, de csak első
hallásra! Az előző pontban említett telefonnal szemben ezek az eszközök költséghatékonyabbak. (Persze csak abban az esetben, ha van az intézménynek megfelelő menynyiségű számítógépe, és internet hozzáférése.)
Vajon tarthatja-e a kliens a szociális munkással a kapcsolatot Skype-on, MSN-en, Chat-en, e-mailen? A válaszom:
„Igen!” -, de csak ott, ahol a kliensnek módja és lehetősége van e technikai eszközöket használni. Használni, azaz
nem kell hogy feltétlen birtokolja is a hardvert/szoftvert.
Vegyük példának egy kistérségi társulást. Az egyik településen levő teleházban a kliens használhatja a fent nevezett eszközöket, és probléma esetén azonnal el tudja érni

a segítőt. A könyvtárakban ugyancsak van erre lehetőség.
Felmerül azonban a kérdés, hogy ilyen esetben miként
alkalmazható a kongruencia? Hogyan tudjuk nyomon követni a kliens metakommunikációját? Sajnos erre tényleg
nincs lehetőség. (Web-kamerával részlegesen ez is megoldható lenne, de ennek ma csekély a realitása, pedig
gépenként ma már csak párezer forintról lenne szó.) Anynyira fontos-e a metakommunikáció? Általában igen, de
vannak esetek, amikor a segítés teljes értékű lehet nélküle is. Gondoljunk csak a telefonos lelki-segély szolgálatokra, ahol a hívót nem látja segítő, és a segítés pusztán verbális kommunikáción keresztül történik. Az ilyen típusú
szolgáltatások továbbfejleszthetőek lennének a webkamerák mint új technikai eszközök segítségével. De ne
csak egyéni esetkezelésben gondolkodjunk.
Csoportok szervezhetőek a például a közösségi rendszereken keresztül (iwiw, myvip, ppl, facebook, twitter, stb.)
illetve azok felhasználásával. A közösségi munkás pedig –
a nyomásgyakorlás egy új formájaként – e-mailekkel
áraszthatja el a döntéshozó elektronikus postafiókját, és
potenciális szövetségesei számát nem korlátozza többé a
fizikai távolság.
Szociális munkás - a segítő team tagjaként - hasonlóképpen használhatja ezeket az eszközöket. Képzeljünk el egy
esetkonferenciát egy chatroom-ban, (ahol rögtön kész a
jegyzőkönyv is, hisz a teljes beszélgetés azonnal kiment-
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hető). Hasonló a helyzet egy skype konferencia-beszélgetés esetében is.
A különféle iratanyagok „áttétele” azonnal megtörténhet e
-mailben, s így megspórolható a fénymásolásra, és postázásra fordított idő és költség.
(4.) A mátrix, avagy mit hozhat a jövő?
A információs társadalomban felnövő szociális munkás
hallgatóknak e felvetések nem is tűnnek olyan megvalósíthatatlannak. Ha életünk egyre több területét segíti az
internet, és egyre több időt töltenek a virtuális világban,
felvetődik a kérdés: lehetséges-e átjárás a valós és a virtuális világ között? A válaszom ez esetben is: „Igen!” Vegyük például a „Honfoglaló” című társasjátékot (http://
www.honfoglalo.hu). A kb. 15 perc alatt lejátszható rövid
kvízjátékban a jól válaszoló területeket foglal, és a játék
végen ez aranytallérokat ér. A nyereményt minden egyes
játékosnál nyilvántartja a rendszer, és ezzel különféle
„valós” termékekre (kártya, billentyűzet, wellness hétvége,
pendrive, mixer tanfolyam, stb.) lehet licitálni egy meghatározott ideig. A licit végén a legmagasabb értékre licitáló
kapja meg a kívánt tárgyat. Tehát aki sokat és jól játszik,
az a virtuális világbeli nyereményeit átválthatja valós javakra.
S hogy ez a folyamat hová vezethet azt a „Second Life”
példája még jobban jellemzi. Mint a neve is jelzi, ez a
„második élet” egy virtuális világ, ahol tanulni, kereskedni,
bulizni, üzletelni, de akár szerelembe esni is lehet. Még
saját valóság show-ja is volt, amit egy magyar lány nyert
meg
(http://index.hu/tech/net/madlen0104) A magyar index
hírportálnak is van már itt képviselete (http://index.hu/
tech/net/slindex1124), Svédország pedig nagykövetséget
készül nyitni (http://index.hu/tech/net/sl0130/). A virtuális világban használatos lindeni dollárnak hivatalos árfolyam van, egy USA dollár 280 lindenit ér (ért a letöltés
pillanatában) (http://index.hu/tech/net/sl0220). Virtuális
krízisközpont is létezik már (http://index.hu/tech/net/
sl0220).
Vajon a szociális munkára van/lesz igény a virtuális világokban?
VARGA ISTVÁN
vargai@igyfk.pte.hu

AZ ÚT-TÖRŐ
(Interjú Ágoston Magdolnával)

Névjegy
Megszállott tanár. Mottója: erő és érzékenység. Azt
mondja magáról, hogy színes életet él és élvezi. Nem
büszkének, hanem szerencsésnek érzi magát, hogy egy
csomó tehetséges emberrel találkozott hivatása művelése során, amelybe a Bárczy első oligofrén-pszichopedagógia szakos gyógypedagógus évfolyamával startolt
bele. A startolás egyébként is jellemző rá, több, ahogyan
ő mondja, úttörő csoportnak volt tagja: többek között az
első szociálpolitikus diplomát szerző évfolyamban végzett, és szupervizorként is az első évfolyamban tanult.
21 tanévet tud oktatóként maga mögött. Szerteágazó
tudományos tevékenységet folytat: kutat, oktat, fejleszt.
Ágoston Magdolnával, Magdival a Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar
Általános Szociális Munkás szak mestertanárával beszélgettünk rendhagyó kurzusa kapcsán. A meghallgatható részletben hallható, hogy mi adható vissza (gondolatok) és mi nem (életszag, szenvedélyes, magával ragadó megnyilvánulások) a portré-jellegű interjú élő és életszagú dialógusból írásban.

 Kedves Magdi! Az olvasók és szerkesztőség nevében is
nagyon köszönöm, hogy időt szántál erre az interjúra.
Kérlek, mesélj „A szociális csoportmunka módszertana” elnevezésű kurzusodról!
Igazából, ami gyenge lábakon áll, az nálam mindig egy koherens teória … tehát ami jó, az a praxis. Szerintem a kurzus nagyon jó, de nem azért jó, mert én jó vagyok, hanem
azért, mert hagyom a kölyköket dolgozni. Rájöttem arra,
hogy egyre inkább rátelepszem a csoportokra. Ez egyrészt
a személyiségemből fakad, másrészt pedig a dolog természetéből. Minél jobban rájuk telepszem, annál gyengébbek. És minél inkább szabadon hagyom őket, annál jobbak. És ettől jó a kurzus, hogy maguk rájönnek ennek az
ízére és egészen elképesztő, milyen jól tudnak együtt dolgozni, amit szerintem kevés ember tapasztalhat meg. Tehát nagy szabadságot kapnak tőlem. Eleinte ettől nagyon
zavarban vannak, de utána szárnyalni kezdenek. Fantasztikus látni, átélni velük azt az izgalmat, meg a kínlódásokat, és azt az örömet, ami akkor van, amikor meg tudták
csinálni, amit elterveztek - ha nem is pontosan úgy, ahogy
eleinte gondolták. Közben van egyfajta rálátásuk arra a
folyamatra, amit bejárnak. Amit leír a tankönyv…
A kurzusnak viszont éppen az a lényege, hogy nem a könyvet kell benyalni, hanem az, hogy végig lehet csinálni, és
át lehet élni a csoportfejlődés fázisait. A balhékat, amik
vannak, a harcokat, a megbékéléseket és az olyan jelenségeket, mint a szubmisszívek és a dominánsok közötti alapvető konfliktus. És a nagy ráébredés: nem arról van
szó, aminek először látszik a dolog, hanem valami egészen másról. Elég sok szakkönyvet használok, és ezek között pszichoterápiás is van, de nem azért, mert azt gondolom, hogy nekik terápiás csoportokat kell csinálniuk, hanem azért, mert a csoportdinamikát a terapeuták írják le
legjobban. Tehát mondjuk szerintem a Yalom pszichoterápiájánál nincs jobb. Ő írja le legjobban.
 Igen, őt hívják a csoportvezetés pápájának is…
Igen, most olvasok egy különösen jó könyvet. Nem tudom,
olvastad-e már: a Schopenhauer-terápia. Érdemes elolvasni, mert érdekes a megközelítése. Azt nem mondanám,
hogy nagyon új volt nekem, de kétségtelen, hogy a csoportvezetésnek és a csoportterápiának egy lehetséges
megközelítése. A kurzus kapcsán is van hasonlóság:
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le vagyon írva, hogy dominánsok dominanciájának mi a
háttere és a szubmisszivitásnak milyen gyökerei lehetnek.
De ha a diákokkal ezt csak elolvastatod, akkor soha az
életben nem jönnek rá arra, ami a gyakorlatban ott van.
Kell, hogy legalább egyszer az életben szembesüljön a
hallgató a ember valódi lelki állapotával és hogy képes legyen a sajátját is átélni, és ennek a segítségével a másikat megérteni. Adott esetben nem arról van szó, hogy a
másik lusta, vagy aminek eleinte látszik - és ez óriási felismerés ezeknek a gyerekeknek.
Ami a kurzusaim gyenge pontja: a tapasztalatból leszűrt
egységes teória hiánya. Mert nekem sosem volt időm arra,
hogy az a sok minden, amit én összeolvasok, és amit aztán kreatívan belegyúrok egy kurzus működtetésébe, azt
egyszer leírjam. És most is ez van.
 Nem baj, most lesz egy interjú, s remélem, te is elégedett leszel vele és végre írásos nyoma is marad…
Én nem is nagyon akarom, hogy ennek írásos nyoma maradjon. Ez nem az én elvárásom.
 Viszont ez egy érték, amit nagyon jó átszármaztatni.
Lehet, hogy így van, de én ezekben nem hiszek … nem tudom.
 Akkor kérdeznék. Melyek a fő értékei, alapfogalmai,
célkitűzései a kurzusnak?
Az alapcélkitűzése/alapértéke az az, hogy a gyerekeknek
elegendő. (…”Gyerekek”, nekem már lassan az unokáim
lehetnének…)
Abból indulok ki, hogy minden, amit ők hoznak magukkal,
AZ az igazi érték, amire rá lehet építeni, amihez hozzá lehet rakni egy csomó dolgot, amitől ők többek lesznek.
Nem csak a személyiség szintjén, hanem a cselekvés
szintjén is.
A másik alapérték, az együttműködés, amiben ők nemcsak az együttműködés alapformáit tanulják meg, hanem
még két további dolgot is: az egyik a folyamatokra való rálátás, a másik az önreflexió. Mert ezek nélkül nincsen csoportmunka. A fő cél, hogy a gyerekek megtapasztalják azt
az erőt, ami bennük és a csoportban van. Ez a fő cél. Ők
ettől a kurzustól még nem válnak kompetenssé - akármennyire is akarja ezt ez a kurzus is (és melyik kurzus ne
akarná ?!). Ahhoz, hogy valaki vezető legyen, ahhoz egy i-

lyen sajátélményű csoportot, vagy valamilyen más hasonlót vagy több száz órát (legalább 2-300-at) kell átélnie.
Ahhoz, hogy ne csak azt tanulja meg, hogy ki ő a folyamatban, hogyan hat másokra, mások hogyan hatnak rá, és ő
hogyan tud erre reflektálni. Több száz óra kell ahhoz, hogy
már irányítani is tudja ezt a folyamatot. Hogy elinduljon
arra, hogy na most akkor az ő kezében vannak a beavatkozási lehetőségek és van lehetősége arra, hogy valamilyen irányba tereljen egy csoportot. Ettől ezek a gyerekek
még nagyon messze vannak, mert ez a kurzus csak kétszer harminc óra, ami viccnek is rossz.

mit kapott – azért ez marha nagy dolog! Tehát azt átélni,
hogy ők kinyílnak, tudod, tartást kapnak, s hinni kezdenek
magukban. Azt hiszem, nekem - pontosan azért, mert olyan vagyok, amilyen, és az vagyok, aki vagyok  nekem
egy dolgom van: abból az erőből átadni, ami bennem van
úgy, hogy ezt egyébként nagyon nehezen tanulom. Tehát
mindig vissza kell fognom magamat, mert tudod, hogy az
erős személyiségű csoportvezetőknek is megvan a maguk
hátránya. De azért azt átélni, hogy ebből az erőből a lehetőségeket megkapják és a saját erejüket tudják kibányászni, hát az valami elképesztően jó dolog.

 Viszont egy csomó fontos dolgot megtapasztalnak közben…
Igen, erről beszélek. Igazából nem egy, a direkt vezetésre
kiképző óra, hanem az alapokat próbáljuk lerakni.

 Így, ahogy ezt mondod, Feldmár mestere jut eszembe,
Laing, meg néhányan a posztmodern, narratív irányzat
képviselői közül, akik azt mondják, hogy a klienssel
találkozni: felelősség és kockázat. És akkor működik
ez a kapcsolat, ha a segítő is fel tudja vállalni ennek a
kockázatát. Mintha lenne ebben egy ilyen párhuzam…
Igen, biztosan van benne párhuzam. De még valami: ez
nem a hagyományos diák-tanár kapcsolat, és az elején
minden tanárnak nagyon meg kell küzdenie, nekem is.
Mindenképpen vissza akarnak engem nyomni egy olyan
tanár-szerepbe, ami az ő fejükben van arról, hogy milyen
egy tanár. És ezt Te is tudod, mert Te is tanítasz, hogy ez a

 Meg – legalábbis számomra – egyfajta sajátélménycsoport.
Igen, ez így van.
 Egy nagyon fontos sajátélményt, tapasztalást ad, nem
tudom, hogy önismeret-e vagy minek nevezzem, de
kicsit ”ipari kémkedtem” a hallgatók körében…
Igen, és mit mondtak?
 Most csak egyetlen dolgot szeretnék kiemelni, a többire még visszatérünk (bár azt gondolom, az interjúban
te akarva-akaratlanul is reflektálni fogsz majd ezekre).
Ez az egy viszont talán a munkád mottója is lehetne, a
hallgatók fejében: „Bizalmat kaptunk, és felelősséget.”
Igen, így van. Miközben beszéltél, még eszembe jutott valami. Nekem mint tanárnak megvan a saját célom ezzel.
És ez nem fog szépen hangozni: ez egyfajta önzés. Mert…
hogy is mondjam csak, semmiképpen nem arról van szó
az én koromban, hogy életfélelemből élem át mások élményeit és ettől leszek gazdagabb. Tehát nem egy ilyenfajta pótlék, vagy parazitaság, vagy ilyesmi, de azért azt átélni, hogy azok az emberek, akik úgy jönnek oda a kurzusba, hogy három táska van előttük és két kézzel ölelikszorítják magukhoz, nehogy véletlenül valaki bántsa őket,
aztán eltelik két hónap és mondjuk október végére, vagy
november első hetére már lerakták a táskát. Aztán amikor
december közepén lezárjuk a kurzust, akkor közülük sok
el meri mondani, hogy mit gondol, mit érez, hogyan volt,

Arthur Hacker festménye

4

Csoport/képző - HÁLÓ
legnehezebb, ezzel megküzdeni, hogy ne nyomjanak bele
egy sablonba. És ne viselkedjenek veled úgy, hogy te önkéntelenül … (Most is volt valaki, akinek sikerült. Én is
néha belecsúszok ebbe a csapdába, hogy azon a ponton
érint meg valakinek a valamilyen megnyilvánulása, ami a
gyenge pontom. Mert nekem is vannak gyenge pontjaim.
Például az az egyik gyenge pontom, ha azt feltételezik
rólam, hogy egy stupid tanár vagyok, akkor képes vagyok
ezt a dolgot egy pillanatra beszopni, és akkor úgy is viselkedem mint egy stupid tanár. Pedig egyébként szerintem
én nem vagyok stupid (nevet).
 Azt én messzemenően aláírom és majd vastagon szedem az interjúban, hogy abszolút így van!
Ha elolvastad a Schopenhauer-terápiát, azt hiszem, hogy
ott van szó egy filozófusról, még Schopenhauer előtt talán,
de nem tudom pontosan. Lehet, hogy Schopenhauer után,
fogalmam sincs. Ő fogalmazta meg az emberi kapcsolatok
lényegét. Azt mondta, hogy az emberi kapcsolatok lényege, és különösen a gyógyító kapcsolatoké nem az ÉN és
az AZ kapcsolatnak a megteremtése, hanem az ÉN és a
TE kapcsolat megteremtése. És ez az, ami szerintem ebben a munkában nagyon jó, merthogy én úgy gondolom,
hogy különösen most, abban a korszakban, amikor borzasztó nehéz eligazodni a világban, és nagyon nehéz hinni
a másik ember őszinteségében, amire ugye azért van
szükségünk, hogy biztonságban érezzük magunkat… egy
ilyen világban nagyon-nagyon kell az, hogy legyenek tereink. Lehetőségeink arra, hogy megszerezzük a biztonságot, de ez csak akkor lehetséges, ha egy tanár nem a tárgyával van jelen, hanem önmagaként. És ne a tárgyat
akarja a másik embernek átadni, hanem a kapcsolatunkban akarjon valamit elérni.
 Mi indított arra, hogy ezt megcsináld? Mert valljuk be,
ez nem egy általánosan elterjedt módszer.
Az, hogy időben (egy jó pár évvel ezelőtt) rájöttem arra,
hogy amit csinálok, az nem jó. És nem azért nem jó, mert
egész egyszerűen nem volt időm azzal foglalkozni, hogy
mit csinálok és hogyan – mert ez így igaz. Amikor tanszékvezető-helyettes voltam, iszonyú sok szervezeti vacakság
volt. Nagyon sokszor öt perccel az órakezdés után tudtam
egyáltalán foglalkozni azzal, hogy most hova kell bemennem, milyen évfolyam, milyen tárgy … Volt olyan időszak,

hogy 11 tárgyat tanítottam, és nagyon sok éven keresztül
hatot, meg nyolcat.
 Ez rengeteg …
És közben rengeteg más is volt: részt vettünk az országos
rendeletalkotásban, a módszertan kidolgozásában, a helyi
egyetemi harcokban, a kariakban … rengeteg meló volt,
iszonyú sok. Közben pályáztunk, nemzetközi programok,
közben nyelvvizsgázni kellett, közben gyerekeim voltak,
közben egyetemre jártam. Közben megbetegedtem, volt
egy hasnyálmirigy-daganatom, aztán egy melldaganatom.
Őrületesen el voltam havazva, és még valamire rájöttem:
arra, hogy amint öregszem, egyre messzebb kerülök azoktól a gyerekektől - kulturálisan - akik bejönnek a képzésbe. Vagyis több oknál fogva, de egyre kevésbé beszélünk
azonos nyelvet. Azért, mert más iskolarendszerben nőttek
fel, mert más az a társadalmi közeg, amiben megszerezték az alapélményeiket, mert más az a nyelv, amivel ezt
képesek leírni. Elkezdtem a mélyére menni annak - rengeteg beszélgetéssel és utánaolvasással -, hogy s mint is lehetne, és hogy’ is lehetne közelebb kerülni hozzájuk. És
nagyon érdekes, hogy mindez semmit nem számított. Igazság szerint az számított, hogy magamban megtaláljam
azt, aki akarja és képes ezeket áthidalni és eljutni odáig,
amiről Rogers azt mondja, hogy „valódi találkozás”. Tehát
igazából kívül kerestem, de ez bennem van. És rájöttem
arra, hogy ezek mind áthidalhatóak. Jó pár évbe telt, mire
így rájöttem. De mondok egy ennél jóval prózaibb dolgot:
utálok unatkozni.

tem, hogy meghívtak képzés-módszertant tanítani az ELTE
-re, szupervízoroknak. Rájöttem arra, hogy az a hagyományos tanár-szerep, amivel mi gondolkodunk arról, hogy hogyan lehet másoknak átadni kompetenciát (s ahogy a különböző kompetencia-megközelítéseken is átrágtam magam) azt vettem észre, hogy ez az általános szociális munkás a kutyának nem kell.
 Hát, igen.
Kell viszont az olyan szakember, aki egy bizonyos szakterülethez ért, tudja önmagát használni, képes rugalmasan
alkalmazkodni ahhoz a közeghez, amiben él (s ez nagyon

 Jól hangzik. De ezzel együtt, mintha ez a te belső utad
nagyon is jól illeszkedne a mai világ változásához, és
ebbe beleérthetjük a szociálpolitikát, akár a szociális
munkás oktatáspolitikát, a valóban megváltozott hallgatókat, és az ő jövőképüket.
Mit gondolsz arról, hogy sok szakember tartja üdvösnek: fontos a gyakorlati látásmód hangsúlyozása, a
készségfejlesztés, hogy talpraesettek legyenek a hallgatók. Tudatos válaszadás volt-e részedről, erre az
igényre? És egyáltalán: egyetértesz-e azzal, hogy erre
szükség van?
2004-2005-ben kezdtem képzés-módszertannal foglalkozni. Összeolvastam róla mindent, Nahalkától kezdve
Feketéné Szakos Éván át Bessenyeiig. Ennek köszönheMorgan Weistlin festménye
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sokszor a szakma alapértékeivel is szembemegy, de ezt
most talán hagyjuk). Mert senki nem függetlenítheti magát attól a társadalmi közegtől, amiben él. De nagyon fontos az, hogy a kompetenciák közül a felsőoktatás ne csak
a teoretikus kompetenciát adja át. Hanem a készségeket
is! És adjon át viselkedéseket is! Legyen arra képes, hogy
munkafolyamatokat is megtanítson a hallgatókkal. Legyen
képes a felsőoktatás arra, hogy megtanítsa a hallgatóknak azt, hogy hogyan alkalmazzák a különféle módszereket, technikákat - és önmagukat is. Ehhez ugye meg kell
őket tanítani arra, hogy hogyan legyenek ön-reflektívek.
Tehát azért van ebben tudatosság, amit én csináltam.
És egyébként nem vagyok egy hatalmas nagy elme, ezt azért hozzá kell tenni. De azt viszont biztosan tudom, hogy
amit a gyakorlatban csinálok, azt szerintem elég jól csinálom. De nem vagyok okos. De hát ezt mindenki tudja rólam, és én is tudom magamról, de tudod mit? Nem is érdekel! Olyan mindegy nekem már így 58 évesen. Az, hogy
kit olvastam, meg kit nem… már nem érdekel! Már nem
érdekel, hogy ki mit ír - nagyon kevés kivételtől eltekintve.
Nem azért, mert lebecsülöm őket. Szó sincs róla! Hanem
azért, mert úgyse tudom használni. Nagyon keveset tudok
használni belőle.
 Így ahogy beszélsz, azért ez elég radikális dolog.
Hát az. Baj?
 Hát te mit gondolsz?
Volt egy időszak, csak hogy félbeszakítsalak, amikor foglalkoztam az önszabályozó tanulással. Mégpedig azért,
mert azt vettem észre, hogy a hallgatók nyomnak bennünket a felsőoktatásban egyfajta tudóskodás felé, és használhatatlan teoretikus kompetenciákat akarnak. És szerintem a BA-képzésnek nem ez a dolga. Különböző kísérleti kurzusokban megnéztem, hogy ez a fajta hagyományos tanár-diák felfogás a tanárok és a diákok részéről
merrefelé nyomja például a kiscsoportos feladatmegoldást a csoportokban. Csináltam is erről kutatást, meg előadásokat. Tudományos előadásokat tartottam különböző
helyeken. Merthogy azt vettem észre, hogy az önszabályozó tanulás a felelősségnek és a szabadságnak az egyensúlyát a hallgatók a hagyományos tanár-diák szerepen
nem képesek megtartani. Folyamatosan hárítja a tanár a
diákra, a diák a tanárra és ebből nem profitál senki, ha-

nem egyfajta állóháború alakul ki, vagy egyfajta látszatteljesítmények lesznek. Beadja a beadandót, a tanár úgy
tesz, mintha valódi értékelést adott volna, ad rá valami
jegyet és jóccakát.
 Hát, igen. Én például – és még ahogy tudom, vagyunk
így ezzel páran – próbálunk, a magam nevében beszélve: próbálok az órákon arra hangsúlyt fektetni,
hogy te mit csinálsz ebben a helyzetben, milyen ez a
másiknak, hol van a ti találkozási felületetek. A valódi
találkozás, amikor nem a szereped mögé bújsz, hanem valóban találkozol a klienssel. Azt gondolom,
hogy a magam kis módján ez is egy radikális dolog, de
amiről te beszélsz, az kétségkívül radikális . És kérdezted, hogy baj-e. Te mit gondolsz erről? És milyen viszszajelzéseket kaptál? Hogy fogadta ezt a szakma?
Hát, amit én szoktam kapni a saját közegemben… nekem
azt szokták mondani, hogy én felforgatókat képzek, és
hogy felelőtlen vagyok. Mondok erre egy konkrét példát.
Ugye nem első évben ment ez a kurzus, hanem már több
éve. Ez volt a 3.kurzus, amiben így dolgoztak a hallgatók
csoportmunka szemináriumon, tehát már volt gyakorlatunk abban, mi a flashmob. A flashmob közterületeken
gyülekezéssel jár, és hát ennek van egy törvényi szabályozása és ezt minden normális állampolgár tudja, főleg akkor, ha ebben a szakmában van. Ha valamilyen tömeget
érintő, közterületet igénylő akciót hajtasz végre, akkor az
a „Gyülekezési törvény” hatálya alá eső tevékenység. Tehát tudnod kell, hogyan rendelkezik erről a „Gyülekezési
törvény”. Természetesen a hallgatókat mindig tereltem arrafelé, hogy felelősen gondolkodjanak erről; nem játék
embereket utcára vinni, még akkor sem, ha flashmobról
van szó. A tömegjelenségekre jellemző, hogy kiszámíthatatlanná válnak, mert egy csomó olyan tényező van, amit
előre te nem tudsz belátni. Summa summárum, mi szépen kinéztük azt, hogy milyen tevékenységnek minősül ez,
minek a hatálya alá esik. Ugye a gyülekezési törvény ilyen
és ilyen szakasza... A hallgatók mondják, hogy a rendőrségnek kell szólni, a közterület-felügyeletnél be kell jelenteni és külön kérelmet kell írni, mert különben ez felelőtlenség. Hát, mondom, én ezzel nem értek egyet, mert szerintem ez oktatási célú és kulturális célú tevékenység, ez
nem tartozik a rendelkezés hatálya alá. Jó. Kollégákkal is

volt ebből vitám, hogy hogy képzelem én, hogy felelőtlen
módon kiküldöm az utcára a gyerekeket. Én azt gondolom, hogy amellett, hogy ennek a szakmának szüksége
van olyan emberekre, akik a végrehajtói egy bizonyos,
vagy bármilyen szociálpolitikának, akkor mindig kell, hogy
legyenek olyan emberek, akik megkérdőjelezik a hatályos
szociálpolitikát az éppen érvényes értékrenden alapuló
éppen érvényes elosztási struktúrákat működtető, éppen
adott érdekviszonyokat tiszteletben tartó munkát. Kell,
hogy legyen egyfajta megújító erő benne. És én ezt nem
tartom felelőtlenségnek. Azt is gondolom, hogy erre nem
mindenki alkalmas. És az sem mindegy, hogy mikor és kik
csinálják, és hogyan és hányan. De hát ilyen emberek is
kellenek.

Charles Sprague festménye
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 Hát igen, erre példa ugye az „Új Szemlélet Csoport”,
ami egy egészen radikális szociális munkát kezdett el
csinálni, Pumuklival az élen…
Igen… hátha az olyan nagyon radikális…
 …az eddigiekhez képest mindenképpen.
Dominellihez képest annyira azért nem radikálisak. De
tényleg más, mint ami most van. Egyébként tudod, hogy
mi a nagyon érdekes? Hogy akkor, amikor mi a képzéseket a nyolcvanas évek végén, a kilencvenes évek elején
létrehoztuk és megterveztük és elindítottuk, akkor hogy is
mondjam csak… ahhoz képest, ami most a szakmának az
állami és önkormányzati szférájában van, nagyon kevés
kivételtől eltekintve katasztrofálisan más. De olyan mértékig nem is hasonlít ahhoz, amire az embereknek szükségük van, hanem amire az éppen hatalomnak szüksége
van, hogy az nekem riasztó. Neked nem?
 De. Ugyanezt látom én is. Igen.
Embertelen, bürokratikus, pénzéhes, manipulatív, kirekesztő, és akkor tudnám sorolni a konkrét dolgokat, hogy
mitől az. De én nem ezért jöttem ide! Én azért, és úgy jöttem ide a büntetés-végrehajtásból - mindenki azt hitte,
hogy nem vagyok normális, és tényleg nem voltam az -,
hogy azt mondtam, felelősen emberekkel nem lehet úgy
bánni, hogy erre nem vagyunk felkészülve. Egyrészt a másik iránti felelősség, meg ugye én hajlamos vagyok a kényszerességre. Én mindig kezet mostam, amikor a börtönben dolgoztam. Minden egyes feszültségnél elrohantam
az irodánk végibe, ahol volt egy mosdókagyló és megmostam a kezemet. (Nevet) És önmagunkkal szembeni felelősség is, nem?
 De. Talán itt be is jön ez a dilemma, hogy tömegképzés, vagy nem tömegképzés, de akkor micsoda? Hogyan lehet az egyéniségeket fejleszteni? És ebbe a
látszólagos paradoxonban pont az egyik feloldás az
lehet, hogy a hallgatóknak talán azt kell átélni, – és
ezt átélés nélkül meg sem tudják tanulni – , hogy hogyan lehet egy csoportban megtalálnia saját szerepemet és azért felelősséget vállalni. Nem?
Így van. Meg megkötni azokat a kompromisszumokat, amiket meg kell kötni, és megharcolni azokat a harcokat, amiket érdemes megharcolni. Vagy hogyan lehet manipula-

tív dolgokat elkerülni egy csoportban. Hogyan lehet nyílttá
tenni a manipulációkat például. Iszonyúan fontos, hogy
ezt megtanulják a hallgatók.
 Akkor jól értem? Mondják, hogy te felforgató vagy és
ez egyfajta tabu-döntögetés is. Van egyfajta kimondatlan nyomás a szociális munkásokon ma Magyarországon, hogy: „Neked jó embernek kell lenni.”
Igen. Nem tudom, hogy jó embernek kell-e lennie.
 Én nem gondolom, hogy kell.
Szerintem se. Nem tudom, mi az, hogy „jó ember”! Te tudod?
 Amit ebből a nyomásból meg tudok fogalmazni, az az,
hogy a szociális munkásnak mindig mosolyognia kell –
persze ez nem igaz, de mintha ez lenne a kimondatlan
megrendelés. A szociális munkás: aki szolgál, nem
versenyez, nem szegül szembe…
De igen! Kell!

eltérő gyakorlatokhoz folyamodjon. De ennek van egy óriási kockázata. Az ember kizáródik azokkal együtt, akiket
ezek a folyamatok kizárnak. Ugyanolyan bűnbak lesz belőle, mint a többiekből.
 Beszélsz arról, hogy merjünk adott esetben radikálisabban lépni, talán az is benne van a segítő kapcsolatban: merjünk kísérletezni. És kockázat nélkül - mondtad, a rogersi találkozást, arra is igaz - nem megy. Egy
csoportmunkában sem.
Ez így van.
 És a kockázatvállalásban benne van, benne lehet a
kudarc.
Hát figyelj ide, annyira benne van a kudarc, hogy én em-

 Igen, pontosan ez van, hogy nagyon is kell. Csakhogy
amikor meg ezt csinálja egy szociális munkás, akkor
erőteljesen szembemegy ezzel a nyomással.
Ez így van. Egyébként azt gondolom, hogy ilyenek is kellenek, meg olyanok is kellenek. Bizonyos ügyekhez pedig ilyenek kellenek, vagy olyanok. Vagy bizonyos ügyek bizonyos fázisaiban. Ez nagyon árnyalt szerintem. Ez nem ilyen
egyszerű. Hát vannak bizonyos helyzetek, amikor egyikre
van szükség, vagy a másikra. Azért az is benne van, hogy
a dolgoknak folyamat-jellegük is van. Tehát lehet, hogy
amíg ez a szép nagy kerek, bejáratott utakon működő
esetmenedzsment működik, addig azt kell csinálni. Na de
vannak bizonyos pontok, amikor nem lehet mást csinálni,
minthogy radikalizálódni kell. Azt is gondolom, hogy vannak emberek, akiknek a személyisége inkább alkalmas bizonyos feladatokra. Félreértés ne essék, én azt gondolom,
hogy az nem jó, ha valaki öntudatlanul és folytonosan
szembeszegül, mert az a személyiségnek egyfajta éretlensége. Hanem azt gondolom, hogy éppen az benne a művészet - ha van egyáltalán ilyen -, hogy jól el tudja dönteni,
mi az a pont, meg hogy ő képes-e, hogy onnan egy radikális utat kövessen, és hogy milyen formában mer annak a
fajta - nem tudom, hogy ez radikalizmus-e, vagy nem - inkább azt mondanám, hogy a most bevett gyakorlatoktól
L. Bazile Perrault festménye

7

Csoport/képző - HÁLÓ
lékszem az alapélményeimre a tanári csoportvezetésről én már nagyon sok csoportot vezettem - ennek iszonyú
sok csapdája van. Az a felelősség, amit ez a struktúra,
meg a szakma beletesz az ember nyakába mindenfajta kísérletezés nélkül is, azért az se semmi. Például azzal, csak nagyon szélsőséges eseteket említek - hogy volt olyan csoportom, amiben schubban lévő aktív skizofrén
lány volt, meg két anorexiás lány. És elindult egyfajta terápia felé tartó nyomás és őrületesen nehéz volt őket a terápia felől valamifajta munkacsoporttá alakítani. Volt olyan
csoportom, ahol egy depressziós fiú, aki erősen alkoholfüggő volt, egy lány, aki erősen paranoid volt, egy lány, aki
olyan súlyos depressziós volt, hogy öngyilkos is lett és
meghalt - ők voltak benne. Szóval egészen őrületesen
nagy felelősség van rajtunk anélkül, hogy volnának eszközeink arra - akár a kereteinket tekintve, akár a módszereinket, vagy a felkészültségünket -, hogy megbirkózzunk
vele. Tehát nincsenek eszközeink. Az ezzel járó felelősséget és kockázatot mindenkinek magának kell kezelnie.
Annak idején azt, hogy külsősök vagy belsősök tartsák-e a
csoportokat, és nekünk tanároknak mi legyen a viszonyunk ezekhez a csoportokhoz, és hogy milyen és hány
óra legyen is ez, és milyen megközelítésű legyen, és kiket
engedjünk ide be - ezekbe tényleg volt beleszólásunk.
Valóban így volt. Voltak olyanok, akik olyan megközelítéssel dolgoztak, meg olyan mélységekig mentek el, hogy aztán nem tudtak segítséget adni a gyerekeknek. Erről a mai
eszemmel már azt gondolom, hogy nem lett volna szabad.
Akkor nem tudtam. Csak sejtegettem. Akkor nem lehetett
ezt így látni. Ezek a gyerekek össze voltak akkor is zárva,
meg most is össze vannak zárva a kollégiumba, meg mindenhol. Igaz, hogy az egy másik társadalmi közeg volt. Nekik még több mintájuk volt az egymás megsegítésére. A
természetes támaszaikból hozták ezeket, a családból, a
barátaikból. A mai gyerekek ebből a szempontból jobban
kiszolgáltatottak, bizonyos szempontból meg talán védettebbek. Mindenesetre az biztos, hogy ha ma kellene bármiért harcolnom, vagy bármiért tennem valamit - akkor
nagyon-nagyon kemény harcokat vívtunk a pszichológusokkal, meg a szabályozó szakhatóságokkal, a minisztériummal -, hogy ma azt mondanám, hogy addig nem teszem
be a lábam ebbe a képzésbe, amíg meg nem születik az a
szabály, hogy minimum egy évet kelljen önkéntesen dol-

gozni valakinek, és az önkéntes munkájára épülő felvételi
alapján kerülhessen be a képzésbe. Most ezt gondolom.
Azt gondolom, hogy tizennyolc évesen, benzinkút-kezelőként, vagy földművesként bejönni egy ilyen képzésbe és itt
diplomát szerezni az egész egyszerűen bűn. És nemcsak
feltétlen azokkal szemben bűn, akik a kliensek lesznek,
hanem azzal szemben is bűn, aki idejön. Nem tudja, hogy
mit cselekszik önmagával.
 Van egy ilyen vonulat, hogy az önismeret nemcsak
saját élmény és bármilyen divatos, nemcsak annyi,
hogy elmegyek egy csoportba, hanem egy érési folyamat.
Ez így van.
 Ide kívánkozik nekem még egy kérdés: azt mondod
bűn. Kinek a bűne ez? Hiszen te is ebben tanítasz…
Te hogyan hidalod át ezt az ellentmondást?
Ez egy rendszerprobléma. Maga a felvételi rendszer ilyen.
Magyarország kivétel, mert a világon a legtöbb szociális

munkás képzésben megjelenik a felvételikor a kívánalom
az alkalmassági szűrésre, az érettségre, az önkéntes
munkára, stb. Annak idején mi tiltakoztunk a mostani felvételi ellen: legalább a felvételi beszélgetésnek meg kellett volna maradnia. Harcoltunk ezért. Nem mindegy,
mennyi készséggel, önismerettel jönnek képzésbe a hallgatók.
 Én például nem vagyok híve ennek az erőltetett önismeretnek…
Én se…
 Én abban hiszek, hogy az önismeret önmagában egy
nagy baromság és Isten mentsen tőle mindenkit. Aki
mégis van olyan meggondolatlan, hogy erre adja a
fejét az viszont álljon oda és csinálja végig, de ez nem
egy három éves dolog, hogy elmegyek három évre egy
önismereti csoportba és utána megismertem magam
és kész vagyok, hanem ez egy állandó felelősség, amit
az embernek aztán cipelnie kell. Tehát, ha egyszer

Vincent Van Googh festménye
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kinyitom ezt a szelencét, akkor nem zárhatom vissza,
mintha mi sem történt volna.
Igen. Ennek a kurzusnak nagy erénye az integritása. Ami a
szakmában ezen a szinten és ebben a tevékenységben
elvárható, ami szükségeltetik, azt mind meg kell csinálnia
a tanulónak. Együtt kell működnie, reflektálnia kell önmagára, a csoportra, befolyásolnia kell a csoport működését,
forrásokat kell gyűjtenie, jól kell őket allokálnia, jól kell
szétosztania, felhasználnia. Intézményekkel kell tárgyalnia. Egy csomó olyan dolgot kell csinálnia, amit egyébként
az életben is kell … Ebben megjelenik az élet maga.
 Hogy definiálható a „Learning by doing”?
Úgy definiálható, hogy egy olyan reflektív tanulási folyamat, amelyben szakmailag releváns, valós feladatokban
dolgoznak együtt a kiscsoportok olyan módon, hogy képesek legyenek a csoportmunka alapjait elsajátítani.
 Amiket te az imént felsoroltál a kurzus integritása kapcsán, az a „learning” vagy a „doing” vagy mindkettő?
Szerintem ez egy olyan tanulás, amiben olyan dolgokat
csinálnak a gyerekek, aminek tényleg van gyakorlati haszna. Nem olyan, mintha csinálnánk valamit, hanem ez tényleg a cselekvő tanulás. Méghozzá társadalmilag hasznos,
szakmailag releváns. Ezek nem kitalált helyzetek, ezeket
valódi szükségletekre kell építeni. Megpróbálják a hallgatók néha nem valódi szükségletekre építeni, hanem az ő
vágyálmaikra. Tudod, hogy mikorra dől be a dolog? Október végére úgy bedől, mint a huzat.
 Gondolom, abból is tudnak tanulni.
Mi az hogy! Ezért nem is bántom, hagyom, hogy menjen
minden a maga útján.
 Rengeteg kérdésem van még, például ilyen is, hogy
aztán hogy értékeled te ezeket. De mielőtt még erre
rátérnénk, tegyünk egy tágabb kitekintést. Tudsz-e
arról valamit, hogy a szakma, itt a magyar szakma
hogy fogadta ezt. Hogy fogadták a hallgatók?
Nem tudom.
 Nem tudod, hát igen, a nagy magyar szakma hallgat,
mint hal a vízben…
Az első ilyen kísérleti kurzusom nekem nem a csoportmunkában volt, hanem a munkanélküliség kurzusban,

amikor 2005-ben teljesen véletlenül belecsöppentem egy
angol nyelvű nemzetközi online kurzusba, ahol egy kanadai egyetem létrehozott egy e-learning keretrendszert és
ebben nyolc vagy tizenkét ország oktatói vettek részt, mint
hallgatók és ezeknek az oktatóknak a tanítványai. Közösen dolgoztunk hallgatókkal - indiaiakkal, meg kanadaiakkal, görögökkel, meg olaszokkal, meg ki tudja kikkel. Én
akkor életemben először láttam ilyen e-learning valamit,
és előtte már gondolkoztam rajta, hogy hogy a fészkes fenébe lehetne kompetencia-alapú képzést csinálni. És akkor megtanultam a DACUM-ot. A DACUM az egy olyan
módszer, amivel felmérjük (a gyakorlati szakemberek segítségével) egy-egy szakterület gyakorlati kompetenciáit,
méghozzá úgy, hogy a gyakorlati kompetenciák mellé a
szakemberek segítségével szisztematikusan felépítjük a
háttér- vagy támogató elméleti tudásokat, és tőlük tudjuk
meg azt, hogy mik azok a személyiségbéli követelmények,
készségek, jártasságok, személyiségműködési módok, amik kellenek ahhoz, hogy valaki azt a feladatot jól elvégezze. Amikor megvan a DACUM-mal a kompetencia, a szakterületi kompetenciáról a kompetencia-térkép, akkor erre
építünk fel egy kurzust. Így kezdtem el a munkanélküliség
kurzusokat felépíteni: olyan - személyes részvételt igénylő
- feladatokat adtam a hallgatóknak, amelyek részben az
iskolához kötődtek, részben külső szakmai terepekhez, s
amelyek a kompetenciák megszerzését célozták. Ebben
mondom, nemcsak a személyes terepek voltak, hanem a
virtuálisak is. Mondjuk „beszélő önéletrajzot” kellett csinálni a „Talking CV”-vel, amit Nyugat-Európában széltibenhosszában csinálnak, de Magyarországon nem nagyon ismerte senki. Amikor én először beszéltem erről a kurzusról egy szakmai konferencián, akkor azt láttam, hogy nagyon kiakadtak a népek. Több okból is. Az egyik ok az volt,
hogy rengeteg munka van vele. Ha egy ilyen kompetenciatérkép alapján készült tematikát végig akarsz csinálni egy
tizenöt fős csoporttal, akkor az alapkompetenciák megszerzéséhez legalább húsz-huszonöt feladatot kell kijelölnöd. Minden egyes hallgatónak. Ha egyének csinálják ezt
és nem csoportok, akkor minden egyes feladatra valódi
reflektálást kell adnod.

rációját: az valami embertelen meló volt. És volt egy időben nyolcvan-száz hallgató. Olyan sok csoportot vittem
egyszerre. És idegen nyelvű feladatok is voltak. Például
mindenkinek a saját idegen nyelvén kellett Europass-os
önéletrajzot írnia, ami akkor (a kétezres évek elején) még
nem volt mindennapos dolog. Most már ugye az. Szóval
meg kellett írnia a saját önéletrajzát Europass-ban, meg
nyelvi útlevelet kellett készíteni, és meg kellett csinálni az
általa ismert idegen nyelven is. És nem engedtem a negyvennyolcból, mindenkinek meg kellett csinálni. Aztán ezekhez a feladatokhoz pontokat rendeltem, ami megmutatta, hogy körülbelül el tudsz-e helyezkedni álláskeresési
tanácsadóként, vagy nem tudsz elhelyezkedni, mert nem
tudsz semmit. A szakmában én azt láttam, hogy esik le az

 Ejha…
Meg tudom mutatni ezeknek a kurzusoknak az adminisztWilliam P. Morgan festménye
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álluk, hogy te jó ég, akkor ez most micsoda? Itt is mindig
az a baj, hogy rengeteg időt elvisz, rengeteg energiát, a
másik meg, hogy nincsen elég idő hozzá, hogy teoretikusan szépen végigvigyem. Tehát azért vannak nekem saját
gyengeségeim is. A szakma szerintem ezt szólja.
Most azt hallom, hogy Gosztonyi Géza és a felesége, Kerezsi Klára az ÁJTK-s kurzusukban, jogász hallgatókkal fogják megcsinálni a flashmobot. Bizonyos problémákra válaszul flashmobbal kell a hallgatóknak készülni. Ez is egy
hatás!
 Lehet, hogy engem ez annyira nem is nagyon érdekel.
Tudod, hogy mi érdekel?
(Nevet.) Tudod, hogy mi érdekel?
 Nem.
Hogy elgondolkodjam azon például, hogy hogy lehet azokat az ellenállókat bevonni a kurzus munkájába, akik a
kezdet kezdetén - és aztán folyamatosan kitartva - ássák
alá a kurzust. Akik azt mondják, hogy két kreditért ennyit
dolgozni az egy szemétség. És tudod, azért ezeknek a hallgatóknak igazából van is valami igazságuk. Tehát hogyan
lehet a kurzust úgy alakítani, hogy azok a hallgatók, akiknek két kredit nem ér meg egy ilyen kompetenciát… én
abban gondolkodom, hogy a személyre szabott tanulás
hogy működhetne. Ehhez persze olyan kurzus kéne, ahol
nem 130 hallgató van 11 csoportban, amit aztán én 30
csoportra bontok. Az előző évfolyammal könnyű dolgom
volt, mert nem voltak csak 90-valahányan, ami 16 alcsoportot jelentett. Tehát 16 alcsoporttal kellett végigcsinálni
a csoportfejlődés támogatását, az első lépéseket, a konfliktusok feloldását és így tovább. Úgyhogy volt vele meló
rendesen. Hogy’ lehet úgy alakítani a kurzust, hogy azok,
akiknek ez a tanulási mód nem fekszik vagy úgy gondolják, hogy nem éri meg nekik - mert el tudom képzelni ezt -,
nincs szükségük erre a kompetenciára, és ezt én megengedem, mert van egy csomó olyan dolog, amiben nem biztos, hogy olyan nagyon kell ez. Azon gondolkozom, hogy
lehet ezt átalakítani.
 És a hallgatók hogy fogadják ezt egyébként?
Hát van aki jól, van aki kevésbé jól. (Nevet.) Mondjak mindenféle megnyilvánulásokat? Na várjál! Volt például egy a
lány, aki kezdetektől fogva - egyébként az egyik legjobb

csoport volt már a kezdetektől, a képzésük kezdetétől
fogva - ők voltak a Palántások, akik egy idősek otthonában építették a kegyeleti sziklakertet. Ez a csaj két lábbal
áll a földön, egy nagyon okos lány. Azzal kezdte az első órán, amikor elmondtam a követelményeket, hogy: „Na, ne
már, hagyjál már békén, két kreditért ennyit melózni, csak
nem gondolod!?” – mondta ezt nekem, így. Mondtam,
neki, hogy: „Te figyelj, én úgy gondolom, hogy igen. Ebből
lehet annyit profitálni, hogy…” „Na, jól van, bízd ide!” mondta ő. Megcsinálták azt, hogy október közepére lenyomták a programot, de megúszták az összes csoportfejlődési lépést. Gyakorlatilag az történt, hogy lezavarták a
sziklakertet, mert ők úgy gondolták, hogy nekik ennyit ér
meg. Gyakorlatilag a csoportmunkából semmit nem tanultak, viszont óriási dicsőséget arattak le, ami az ő önbizalmát egy kicsit még jobban megdobta, másokat meg bizonyos dolgokra ráébresztett. Tudod, mit mondott ez a lány
a záró konferencia után? Odajött hozzám és a következőket mondta: „Hát, az igaz, hogy én azt mondtam, hogy
szemétség két kreditért ennyit dolgozni, de tudod, amikor
lement a hatodik film is (a záró konferencián a csoportok
munkájáról kisfilmek készültek, amelyeket zsűri előtt levetítettek, de erről részletesen majd később beszélek Á.M.), akkor kezdtem el rájönni, hogy mit hagytunk ki.
Hogy mit csinált ez a két évfolyam. Ugye a szociális munkások és a szocpedesek. Óriási dolgokat csináltunk. És én
ezt az elején - nem láttam.” Azt látni, amit ezekből a filmekből - egyébként gyatra filmek lettek, megjegyzem;
mert hívtam egy médiás fickót is, én is úgy láttam, hogy
ebben azért kell fejlődni; nem tudom lesz-e ebből az együttműködésből valami… De mindegy is. Ez a lány azt
mondta, hogy most értette meg.
De mondok mást. Például nagyon érdekes volt egy másik
lány véleménye. Tudod, amiben én oktatóként igazából
hatékony vagyok az az, hogy szerintem azzal tudom elérni
azt a fejlődést, amit vagy most levesznek a hallgatók, vagy
csak később fognak ráébredni ennek a jelentőségére,
hogy mindegyiknek tudom a nevét. És egy csomó mindent
tudok róla, és ezeket én pozitívan próbálom használni a
kurzusban is meg most a kurzus után is. (Majd mondok
erre a kurzus utánira is példát.) Na ez a lány például a
következőt mondta: „Hát, úgy látom, hogy maga csak a
maga embereit hívta meg abba a zsűribe.” Mondom ne-

ki:”Miért mondod ezt?” Azt mondja: „Azért, mert itt több a
szocmunkás, mint a szocpedes”. És akkor így leültem vele
és végigvettük, hogy ki kicsoda – „Mert maga elfogult a
szociális munkásokkal” – mondja ő. Merthogy nem a szocpedes győzött, hanem a szocmunkás győzött, és ez előre
borítékolható volt. És akkor végigbeszélgettük a dolgot,
hogy mi mondathatja vajon vele ezt, mert ő ugye egy befolyásos személy volt a saját szemináriumi csoportjában,
amiben egyébként 17 szocpedes volt, és ebből lett három
alcsoport. És mik azok az ő képzésükben jelenlévő alapélmények és ügyek, amik ilyet kimondatnak vele, holott teljesen világos volt, hogy ők voltak azok, akik a zsűri tagjaira javaslatot tehettek. És igaz, hogy volt egy kiegyensúlyo-

Jean Francois Millet festménye
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zási törekvés bennem, hogy részben olyanok, akik szocmunkás tanszékhez kötődnek, részben pedig olyanok, akik a szocpedeshez, de legyenek függetlenek is, hogy egyenlő és arányos legyen a zsűri. Amikor leírtuk, hogy ki
kicsoda, honnan és miért, akkor világossá vált számára,
hogy nem tartható, amit ő gondolt. És elkezdett azon gondolkodni, hogy vajon miért is jött neki egy ilyen a fejébe.
Volt olyan hallgató például, aki a hajléktalanos csoportot
vezette, és azt mondta nekem, hogy „Ne csinálj ilyen kurzusokat Magdi!” És kérdeztem tőle, hogy miért. Azt mondta: „Azért, mert szétverted a szemináriumi csoportunkat”.
 Hm. Mit lehet erre mondani?
Azt mondta: „A jól együttműködő csoportból versengő csoportokat hoztál létre, és teli lett a csoport konfliktusokkal.
Korábban szerettük egymást és most vannak konfliktusok
a csoportban.” Például ezt mondta. Amik azért, valljuk
meg őszintén, hogy valóban fellépnek, ha versenyhelyzetet teremtünk egy csoportban, de ezeknek a feloldása…
ezekkel nincsen semmi baj, ezt lehet kezelni. Igen ám, de
csak akkor, ha a kurzus nem véges. Az én kurzusom pedig
véges. És azzal a helyzettel, ami teremtődött abban a csoportban, én már nem tudok foglalkozni. Mert itt van a másik 11 szemináriumi csoport, 132 hallgatóval. És igaza
van: ezzel valamit kezdeni kell. Egyébként meg nagyon is
végiggondoltam, és arra jutottam, hogy kéne kérnem egy
másod-csoportvezetőt magam mellé, hogyha ezt a kurzust
akarom ugyanígy, vagy másikat hasonlóképpen csinálni. A
másod-csoportvezető dolga lehetne az, attól függően,
hogy mi lenne a feladatmegosztás, de foglalkozna ezekkel
a dolgokkal. Mondjuk a kurzus utáni levezetésképpen is.
Aztán volt néhány ember, aki olyan visszajelzéseket adott,
hogy nem változott semmi az ő szemináriumi csoportban
elfoglalt helyében, nem kapott itt sem lehetőségeket, nem
tudott kibontakozni; úgy gondolta az elején, hogy ő majd
végre lehetőséghez jut. Ettől szomorú, de most már tudja,
hogy ezt nem lehet minden csoportban megkapni. Neki az
a feladata, hogy megtalálja azt a csoportot, amiben és ahol ő képes erre.
Voltak olyanok, akik azt mondták, hogy: „életükben először figyelt rájuk tanár”. Életükben először kaptak olyan
lehetőséget, hogy valóban azt csinálják, amihez kedvük
van. Aztán egy csomóan adtak ilyen visszajelzést, hogy:

„Sosem azt kereste, tanárnő…” Ezt a szocpedesek mondták, a szocpedesek közül sokkal többen magáznak, mint a
szocmunkások közül. Olyanra nem volt példa, hogy nekik
valaki folyamatosan csak pozitív visszajelzéseket adjon.
És ha konfrontáltam is őket azzal, hogy valami szerintem
nem úgy van, azt nem megalázó módon tettem. Döbbenetes élmények jöttek elő a kurzus elején. Az valami szörnyű, hogy ezek a kölykök a magyar iskolarendszerben mi
mindent szednek össze. Te mit tapasztaltál?
 Ó, ha én azt elkezdem, akkor nem végzünk reggelig,
de borzasztó dolgokat. Rengeteg előítéletet tapasztalok. Hirtelen csak annyi, hogy egy kedves kisserdülő
kliensem ugrik be, aki mondjuk tényleg nem volt egyszerű eset. Az iskolában voltak vele problémák. Magától jutott el odáig, hogy az osztálynak vannak sérelmei
vele szemben és ő szeretné a jó viszonyt helyreállítani
a többiekkel. Kiállt az osztály elé és bocsánatot kért.
Sajnos addigra a suliban elindult ellene a koncepciós
per. Azt mondta erre az ifjúságvédelmi felelős és az
igazgató, hogy csak azért tette, hogy manipuláljon. Ki
is golyózták onnan. Ő maga azt mondta, hogy nagyon
nagy „flash” volt. A srác végül egy másik suliba került,
és láss csodát: ott minden rendben van vele. Így tudtam most kapcsolódni hozzád. Mik a te tapasztalataid?
A kurzus mindig azzal indul, hogy: „Életünk első, nem családhoz kötődő csoportélménye”. Ez általában a második
órán történik, vagy az első órán, ahogy találkozom a hallgatókkal és ez megteremt egy olyan légkört, hogy visszamegyünk a gyerekkorunkba, ők is, én is. Döbbenetes,
hogy miket élnek át, ilyenek, hogy a piros székre kiültetés,
az óvónéni ragasztószalaggal leragasztja a száját azért,
hogy ne beszéljen … hát ez elképesztő!

előnytelen külseje van. Egy olyan lány, aki olyan, mintha
kamasz maradt volna. Csapzott a haja, görbe, vékony,
előnytelenül öltözik, és csodálatos mosolya van. Egészen
elképesztően eredetien fonákosan látja a világot - és ezt
le tudja rajzolni! És ez a kurzusban derült ki! A többieknek
is, meg őneki magának is. Amikor bátorítottam arra, hogy:
„Ezt folytatnod kell, mert egészen tehetséges vagy, aki
hihetetlenül jól látod a világot. A magad módján meg tudod mutatni az embereknek a dolgok fonákját. Ami azt
jelenti, hogy az embereket gondolkodásra készteted. És
ez egy óriási adottság. Mondom, te ezzel születtél, ha te
ezt nem használod, akkor bűnöző vagy.” És képzeld, ez a
lány megtáltosodott. Elkezdett karikatúrákat rajzolni, és
kinyílt. Más színű ruhákat kezdett el hordani, lerakta a

 És ez nem ilyen távoli dolog, hanem mi magunk is átéltünk hasonlót. Szóval ez nem a kisebb kivétel, hanem
az általános jellemző.
Igen. És én nem is csodálkozom rajta, hogy félreértés ne
essék, bármennyire is provokálnak engem arrafelé, hogy
hülye legyek, tényleg nem könnyű. Teli vannak keserűséggel, fájdalommal, vágyakozással arra, hogy azok lehessenek akik, és megtalálhassák végre saját magukat. Például
itt van egy szocpedes lány, akire ránézel: hihetetlenül
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kurva nagy bakancsát. És mert megszólalni az óráimon.
Legalább az enyémen. Mert addig semelyiken. És a végén
elmondta, hogy nagyon-nagyon jó érzés volt, hogy azt érezte, hogy én bíztam benne, és ettől ő is bízott önmagában.
És egyszer csak azt vette észre, hogy a csoporttársai is
bíznak benne, és kikérik a véleményét bizonyos dolgokban. Hát ezelőtt ez vele nem fordult elő.
Én tele vagyok pozitív élményekkel. Ugye onnan indultunk,
hogy mik a visszajelzések. A kollégák részéről egyébként
meg (még ha ennyit hozzátehetek) van, aki azt mondja,
hogy én egy megszállott vagyok, nem vagyok normális, ami teljesen igaz. Ez így igaz, ahogy mondják.
 Nem tudom, lehet-e csatlakozni a klubba?
Hát persze. (Nevet.)
 Rólam is mondanak ilyeneket.
Hát csatlakozzál!
 Kérdeznék még, de nem szívesen, mert inkább órákig
hallgatnálak. (A pontos idő most: 01:15:47) Megvan
nekem a kurzus folyamata és az ott folyó munka menete. A szemináriumban ugye alcsoportok vannak;
vezető, logó, milyen csoport, három műfajból lehet
választani: kreatív foglalkozás, flash mob, társadalmilag hasznos akciók. Az alcsoportok önálló munkát csinálnak, szakmai jegyzőkönyvet készítenek, megtervezik a megvalósítást - és itt egy zárójelet nyitok gyorsan
és elmondom, hogy ezt nyomom a szociális munkás
hallgatóimnak minden fórumon, hogy tervezni kell,
mert ez nem érzésre jön, hanem nagyrészt agymunka.
Bizony ám, bizony ám – na ezt nem értik.
 Igen, itt jön be nekem megint az, hogy a szociális munkásnak „jó ember”-nek kell lennie. Én ezt próbálom
kiverni a fejükből, hogy nem „jó ember”-nek kell lennie, nem szeretnie kell a klienst, hanem segítenie kell
neki. Tervszerűen. Vonnegut mondja, hogy sokan akarnak szerelmesek lenni és sokkal jobban járna a világ,
hogyha beérnék az emberek egymás tiszteletével. Teljesen egyet lehet vele érteni. Szóval nálatok tervet kell
készíteni, ugye ez egy ilyen egész projektszerű terv,
Gantt-táblával, költségvetéssel, sok mindennel, értékelésekkel, elemzésekkel. Meg kell hirdetni magát a projektet, filmet forgatni a megvalósulásról és utána jön
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az a bizonyos kurzuskonferencia… Már a név is…
…nem tudtam jobb nevet adni…
 Szerintem ez egy nagyon jó név. Mesélsz erről a konferenciáról?
Az ötlet maga még nagyon régre nyúlik vissza, a kilencvenes évek végére, amikor Laukó Gáborral vittük ezt a kurzust. Tehát úgy volt, hogy az előadásokat én tartottam, a
szemináriumokat pedig - nagyon sok csoport volt - megfeleztük. Sok mindent tanítottunk még. Nagyon eltérő vezetési stílusunk van, merthogy eltérően gondolkozunk bizonyos dolgokról, ő férfi, én nő vagyok, ő indirekt én meg direktebb vagyok és úgy gondoltuk, hogy milyen jót tenne a
srácoknak, ha megmutathatnák egymásnak, bemutathatnák a csoportjaikat. És akkor csináltunk először ilyen évfolyam-valamiket, amik eleinte csak arról szóltak, hogy a
szemináriumi csoportok mutassák be, hogy kik ők. Tehát
bemutatkozó jellegű dolog, hogy eljutottak abba a fázisba,
megvan a mi-tudat, az összetartás a szemináriumi csoportokban nagyobb lett, munkaképesek és képesek ezt-azt
csinálni. Innen indult a munka és akkor hosszú ideig ez el
volt felejtve, mert se Gábornak nem volt ideje, se nekem.
És a korábbi években - ugye most már harmadszor ment
le ez a kurzus e szerint a logika szerint - nem volt kapacitásom arra, hogy ezt megszervezzem. De most úgy gondoltam, hogy nagyon-nagyon jó lenne a hallgatóknak, ha kaphatnának visszajelzést azokról a programokról, amiket
végigcsináltak, mert ezek a kurzusok igazából arról is szólnak, hogy egy csoport nem létezik a nélkül a társadalmi
környezet nélkül, amelyben létezik, és amelyre hat. Igazából azt szerettem volna, ha attól a társadalmi környezettől
kap visszajelzést, kapnak visszajelzést a csoportok, amelyikre hatottak, és amely hatott őrájuk. Tehát, hogy legyen
egyfajta megtapasztalása annak, hogy nem légüres térben élnek ezek a csoportok, és azt szerettem volna, hogy
erre kapjanak visszajelzést.
A másik: azt szerettem volna, hogyha a szociális munkás
képzés és a szociálpedagógus képzés kollégái egy picikét
közelebb kerülnek egymáshoz. Ráadásul a szocped hallgatók egészen el voltak hűlve attól, hogy amit ők pedagógiából könyvben tanultak, és soha meg nem tapasztaltak,
az itt, most megvalósult. És miért van az, hogy ott, ahol
pedagógiát tanítanak, ott nem képesek alkalmazni, itt,

ahol szociális munkát, itt alkalmazzák. És azt akartam,
hogy megmutassa a tanszék, hogy bemutassa azt: képes
arra, hogy modern pedagógiai módszerekkel úgy építsen
szakmai kompetenciát, akár szociális munkásoknak, akár
szociálpedagógusoknak, hogy az valóban egy kompetencia-alapú képzés legyen. És ez elméletileg megalapozott,
gyakorlatban pedig jól kivitelezhető. Most annyira belelkesedtek a szocpedesek, hogy elérték: az intézetvezető eljött, holott őt meg sem hívtuk. Túl elfoglaltnak gondoltuk.
Az intézetvezető-helyettest hívtuk meg és eljött a vezető,
Dr.Dombi Aliz is. Annyira elkezdte őket ez érdekelni, hogy

Henry J. Johnstone festménye
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a hallgatók tele voltak fantasztikusnál fantasztikusabb
élményekkel, beoltották Dr.Molnár Pétert és a Dr.Csomortányi Zolit, meg a Dr. Dombi Alizt is, hogy azt mondták,
menjünk, nézzük már meg, mi megy itt. Hát, azt gondolom, a szájukat tátották. Úgy gondold el, hogy a saját erőnkből csináltuk. Mondtam a hallgatóknak, hogy ha ezt a
konferenciát egy pályázati program keretében csináljuk
meg, ennek a költségvetése veri a milliót. És mennyiből
csináltuk meg? Nyolcvanezer forintból!
 Hogyha a számoknál tartunk: hány hallgató volt kb.
eddig, aki ebben a rendszerben darálta le ezt a kurzust?
Három évfolyam volt. A mostani 90 fős volt, az azt megelőző olyan 57-60 körüli, ahogy saccolom, és az azt megelőzőben talán 50-en voltak.
 Tehát 200 körül… És hány klienssel találkoztak ők?
Mit gondolsz?
Hú, hát elmondani nem tudom… Sokkal, nagyon sokkal.
 Nyilván százas nagyságrendről van szó…
Biztos, biztosan. Még azok is találkoztak kliensekkel, klienscsoportokkal, intézményekkel, akik flashmobot csináltak. Volt kliensekkel közös flash-mob is. Egyébként most
is csinálunk egy ilyet, csak ez most kurzuson kívüli, a
Down-világnapon. Megyünk ki a Százszorszép Gyermekházhoz több önkéntessel, és ott lesz egy lufi-eregetés és a
Szivárvány Szülői Egyesület szervezi, a Downos gyerekeknek a szülei, és lesz egy buborékfújás, amit én találtam ki.
Ellepjük a Kakasos Templom körüli teret, és aki csak él és
mozog, buborékokat fog fújni. Már látom magam előtt, milyen szuper lesz.
 És a decemberi konferencián…?
Hú, hát nagyon sokan voltunk. Ott volt az összes hallgató,
nagyon kevés kivételtől eltekintve, csak azok hiányoztak,
akik orvoshoz mentek. Nagyon hosszú volt. Most már világosan lehet tudni a tapasztalatokból, hogy a konferencia
rendezésével kapcsolatosan egy csomó mindent át lehet
alakítani. A filmekből tíz perc sok. Felére le kell csökkenteni az időt, öt percben kiválóan be lehet mutatni egy ilyen programot, főleg, ha médiások is segítenek. Most az
a terv, hogy a médiásokkal, a média-tanszékről Marton Árpáddal szövetkezzenek, és szövetkezzenek a médiások a

szociálisokkal és közös, úgynevezett inter-professzionális
csoportokban dolgozzanak. Ez az egyik, a másik pedig az,
hogy úgy kell megtervezni a konferenciát, hogy nagyobbak
legyenek a szünetek és lehetőséget kapjanak arra a csoportok, hogy valamifajta szöveges bevezetőt mondjanak,
erre készüljenek. Mert most kaptak lehetőséget, de a zsűri külön kérésére ott, helyben készültek, és ez nem sikerült túl jól.
 Kik voltak ott?
A szocpedesek, szocmunkások, intézmények képviselői,
például Laluskáné Ritz Judit, aki az egész katolikus intézményhálózatnak most a szakmai vezetője, ott volt a Kothencz János a Szent-Ágota Gyermekvédelmi Központ igazgatója, mint zsűritag, ott volt Vikor Csaba a Nagyító Alapítványtól, ott volt Dr. Molnár Péter professzor és más neves
szakemberek, akiket nem is hívtunk, de jöttek, mondván,
hogy ezt látniuk kell. Magyarkanizsáról a Szociális Központból Tóth Olga az igazgató, Raffai Timi szociális munkás, aki nálunk végzett … A tanszékről a tanszékvezető,
Igazné Dr.Prónai Borbála volt a zsűri elnöke. Kollégák jöttek, aki csak el tudott szabadulni; marha rendesek voltak,
aki csak tudott, ott volt. Nagyon érdekelte őket. Aztán felsőbb évesek, akik befértek. Úgy csináltuk meg fizikailag,
hogy az egyik teremből átvezettük a másikba a képet, a
hangot, hogy szinkronban menjen, merthogy egy terembe
nem fértünk volna be, de végül mégiscsak befértünk egy
terembe, viszont ott baromira meleg volt, nem volt jó a
szellőztetés. Tehát legközelebb arra is kell gondolni, hogy
a szellőzésről is gondoskodni kell, és nagyobb terembe
kell menni. Nem tudtuk a legnagyobb termet megkapni,
mert van egy évfolyamunk, ami 240 fős. Összecsúsztak az
időpontok, nekik szociológia órájuk volt Dr. Piczil Mártival.
És ami időpont jó volt nekem, a hallgatóknak, a zsűritagoknak, az olyan időpont volt, ami egybeesett a szociológiával, és nem lehetett kiváltani. És voltak kliensek is, bocsi. Ők is jöttek.

 Ez meglesz.
Egyszer a Szabó János esett nekem. Valami olyasmit mondott, hogy senki nem gyakorlati kompetenciára készíti fel
a hallgatókat és én megszólaltam, hogy ez nem egészen
igaz. Erre elkezdett „hőbörögni”, kérdeztem: „Eljöttél már
egyszer?” Erre ő: „Te meg megírtad már? Meghívtál már?”
 Mostantól ilyenféleképpen is írott nyoma marad a kurzusodnak. Hányan voltak a konferencián?
Hát, dugig volt a terem, meg pótszékek, meg minden, gondolom, legalább 120-130-an lehettünk, a zsűrivel együtt.
Sokan voltunk nagyon.
 Én százötven fölötti létszámról tudok.
Hát, lehet, hogy így volt. Én nem bírtam a számokra figyel-

 Magdi! Most azért beledőltél a saját kardodba...
Mert?
 Azt mondod, hogy nincs szakmai visszajelzés.
Ja, de van. A saját környezetemben van. Országosan meg
miért lenne? Igazad van, országosan akkor van, ha megírod.
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ni. Azt tudom, hogy zsúfolásig tele volt a terem. Az oldalát
döngettük.
 És egyedül voltál erre a nagy munkára?
A hallgatókkal csináltuk, te!
 Arra gondolok, hogy a kurzust, ezt az egészet, a felépítését…
Egyedül. Mert?
 Azért ez egy nagy munka.
Ezeket egyedül szoktam kitalálni. Meg egyedül is rontom
el.
 Hogy értékeled a hallgatókat, hogy megy az osztályozás? Gondolom ez is ötfokú skála…
Így van. Én úgy gondolom, hogy miután a dolognak, a hallgatóknak a fejlődését önmagukhoz kell mérni és ez egy
alapozó kurzus, és azt is gondolom, hogy ez az a műfaj,
ahol a hagyományos értelemben vett osztályozásnak semmi értelme sincsen. Ezért a hallgatóknak kötelező volt a
tervezés során betervezni egy önértékelést, amit aztán
egy pár csoport nagyon becsületesen, jól megcsinált, egy
pár csoport meg ellinkelte. De én is készítettem egy, a
csoportok munkájára vonatkozó értékelési szisztémát, amit nyilvánosságra hoztam előtte és minden egyes alcsoportnak a munkáját ez alapján írásban és szóban értékeltem:
 a vezetők kiválasztása,
 a csoportfolyamatok követése,
 a tervezés gördülékenysége,
 a terv szakmai szempontok szerinti rögzítése,
 a Gantt elkészítésének folyamata,
 az önértékelés módszerének megválasztása,
 a vezetői beavatkozások relevanciája,
 és nem is tudom még mi ...
És ezt mind a 16 alcsoportnál megcsináltam! Ők is nagyon jók voltak. Olyan okos szempontokat hoztak, amikre
én nem is gondoltam. A szemináriumra mindenki jelest
kapott. A kollokvium már nem volt ilyen könnyű, pedig a
kollokviumon gyakorlati feladatokat adtam. Olyan feladatokat, amik arról szóltak, hogy átéltek egy csomó alapélményt a csoportok működésével kapcsolatosan, elolvasták a szakirodalmat és olyan feladatokat adtam, amikben
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integrálni lehetett az elméleti, olvasott tudást a gyakorlati
tapasztalatokkal. És ennek ellenére nagyon eltérő eredmények születtek. Sok egyes is született. Ez érdekes volt,
amikor értékelhetetlen volt - olyat írt le valaki egy folyamatról, amit bejárt. Azért ez jelzés nekem arra vonatkozólag, hogy az önreflexiót még mindig nagyon erőteljesen fejleszteni kell. És ezért is vagyok én egyedül nagyon kevés
ebben a kurzusban. Másrészt az elkészült jegyzőkönyvek
minősége nem biztos, hogy olyan jó volt. Úgy gondolom,
hogy ebben megint volt egy olyan momentum, ami az én
túlvállalásra való hajlandóságom, vagy hajlamom nyilvánul meg. Nem voltam képes arra, hogy minden esetben olyan mélységig adjak visszajelzést a hallgatóknak, hogy
képesek legyenek mintákat elsajátítani, azt rögzíteni. Mert
az, hogy egyszer rögzíti, az nem jelenti azt, hogy a hallgató
arra rátanul. Azt többször kell megismételni.

csoda és hol helyezkedik el ebben a struktúrában az álláskereső, és ki ő, és milyen ellátásokra és milyen támogatásokra jogosult, és milyen feltételekkel, hanem kiscsoportokban nekik kell tananyagot írni. Megadom a forrásokat
de ők rakják össze a tananyagot. Na, most, ez egy pedagógiai kurzusban teljesen bevett módszer, de szakmai
kurzusban nem nagyon szokták még így csinálni a kollégák. Ez nagyon-nagyon nagy segítség nekem abban, hogy
ezekben a csoportokban, túl a pedagógiai kurzusokon egy fiatal kolléga, akit nem ismerek, a pedagógiát tanítja,
és nagyon jól csinálja a dolgát, fogalmam sincs ki az - mesélik a hallgatók, hogy ők így tanulnak tananyagot összepakolni. Hulla fáradtak mire bejönnek az én szemináriumomra, az övé megelőzi több csoportban az enyémet, de

 Mik a jövőbeli terveid?
Nem tudom, most meg vagyok lőve. Tudod-e, miért?
 Nem.
Egyrészt nagyon nehéz dolgom van a tavalyihoz képest,
másrészt meg könnyebb is. Most az a két nappali évfolyam, akik a következő évben részt vesznek harmadévesként szeptembertől ebben a kurzusban, azok 132-en vannak. Ez 11 szemináriumi csoport, ha ugyanezt a kurzust
végig akarom velük csinálni, akkor ez körülbelül 30 csoport.
 Az nagyon sok.
Hát, az rengeteg. Élő ember nincs, aki ezt meg tudja csinálni. Már a tizenhat is úgy volt vihető, hogy sok tekintetben nagyon-nagyon nehéz volt. Segítség nélkül ezt nem
fogom tudni megcsinálni, ez egyértelmű. Biztos vagyok
benne, hogy meg kell osztanom a csoportokat másvalakivel, ami át fogja alakítani az egész kurzust. Egyébként én
ezt nem bánom. Biztos jól jön majd nekem valaki, aki végiggondolja velem ezt, valamikor mondjuk augusztusban
és a szükséges változtatásokat, amiket az együttműködés, az ő gyakorlata, az ő gondolatai, az ő teherbíró képessége, az én tapasztalataim fognak alakítani. A másik,
hogy van előny. Most ezeket az embereket én munkanélküliségben tanítom. És kiscsoportban kooperatív tanulással tanítom őket, feladat-központúan. Nem előadást tartok arról, hogy a munkaerő-piaci intézményrendszer miGrace C. Hudson festménye
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a kooperatív tanulás az nagyon megy nekik. Ma például
csinált az egyik csoport ebből a feladatból egy olyan prezentációt, hogy padlót fogtam. Marha jó volt. Egy óra húsz
perc alatt összerakták a munkaügy intézményrendszert,
az álláskereső fogalmát, az álláskeresőket megillető ellátásokat, stb, stb. Ebből elkészült a prezentáció, amiben
benne volt, hogy ők szociális munkás diplomával mire
kompetensek, a másik alcsoport megértette, miről van
szó, zene volt alatta, marha jó karikatúra volt egy álláskeresési interjúról, bődületesen jó záró-zenét szereztek hozzá. Az egésznek volt egy hangulata, egész volt, kerek, egy
tanár nem csinálhatta volna jobban. És ez egy nagy előny.
Tehát ha ezekkel a csoportokkal én a következő félévben
együtt dolgozom, akkor nem onnan kezdjük, ahonnan az
előző félévekben. Mert ott úgy volt, hogy a csoportmunka
megelőzte a munkanélküliekkel végzett szociális munkát.
Egyébként most meg a munkanélküliség kurzusban hiányzik a csoportvezetési tudás.
 Van egy kérdésem, amit mindig felteszek, ha interjúzok, nem mintha olyan sokat interjúztam volna. Mit
üzennél azoknak, akik olvassák ezt az interjút?
Hát, tudod a konferencián volt egy ilyen zárómondatom…
én szeretem a verseket és azt hiszem, hogy a legnagyobb
dolog az, ami nekem egyben egy mottó is, az egy Szécsi
Margit idézetben benne van. Azt mondtam a hallgatóknak,
hogy azt vigyék el magukkal és mindig ott legyen a fejükben: „Úgy néztem magamra mindig, ahogy csodára nézni
illik. Csodára, az emberfiára, kezeire, nyírott hajára.”
http://www.youtube.com/watch?v=6N_uRegGmAo
Én úgy gondolom, hogy talán ez. Hogy mindnyájan csodák
vagyunk. Csak pillanatokra tudjuk átélni a magunk nagyszerűségét. De azt meg kell tanulni. És azt tényleg át kell
élni.
 Zárásképpen visszaidézem, ami szerintem hasonlít a
mottódhoz és amit az egyik hallgatód mondott, úgy
érzem, sokak nevében: „Bizalmat kaptunk… és felelősséget.” Nagyon szépen köszönöm Magdi. Nagyon örülök, hogy beszéltünk.
Én is köszönöm neked.
FARKAS W.ATTILA
A riportot készítette:
farkas.attesz@gmail.com

(I.) JEGYZŐKÖNYV
(A Bóbita csoport működéséről)
Az összejövetel helye, időpontja:
6726, Szeged, Bal fasor 39.-45. 2011. október 5.
A csoport neve, címe:
Bóbita, 6726, Szeged, Bal fasor 39.-45.
Tárgya: A feladatok megszervezése és koordinálása
A levezető, a jegyzőkönyvvezető és a hitelesítők személyének megnevezése:
Virág József
Levezető:
Kovács Krisztina
Jegyzőkönyvvezető:
Hitelesítők: Kiss Eszter, Gyurcsik Norbert, Virág József,
Varga Éva és Lajos Csaba
Jelen vannak: Gyurcsik Norbert, Kiss Eszter, Kovács Krisztina, Lajos Csaba, Varga Éva, Virág József
Hiányzó: nincs
A napirend:
(I.) Mivel a kapcsolatfelvétel Miszlai Péterrel sikertelen volt, ezért a Temesvári körúti óvodával vettük
fel a kapcsolatot.
(II.) A rendezvény időpontjának meghatározása
(III.) A „Kreatív délután” tervezete és pontosítások
Kapcsolatfelvétel: A csoport egyöntetű döntése alapján
együtt elmentünk az óvodába, ott kedvesen fogadott minket a vezető. Elfogadta a koncepciónkat és támogatta az

ötletet. Ez volt a „B” terv, ami sikeres lett. Útközben tanakodtunk, hogy ki fog beszélni a vezetővel, mivel mindenki
bátortalan volt, ezért Kiss Eszterre hárult ez a nemes feladat, akit a többiek is kisegítettek.
A rendezvény időpontjának meghatározása:
A csoport tagjai nyílt szavazással egyhangúan megszavazták, hogy 2011. október 26-án rendezzük meg a kreatív
délutánt a gyermekek számára, amennyiben ez az időpont
az intézmény vezetőségének is megfelel. (Meg is felelt
neki.)
A „Kreatív délután” tervezete és a csoport fejlődése:
Minden maradt a régiben, ami már előző jegyzőkönyvben
is le lett írva. A feladatokkal mindenki tisztába van és a
következő alkalomra el is készíti. Ha nem, azzal a csoportot veszélyeztetik. Facebookon csináltunk egy Bóbita csoportot, így könnyebben tudunk ott értekezni és ötletelni. A
csoport átesett egy kisebb krízisen, a lányok kicsit összevesztek az előző jegyzőkönyv készítése miatt, de most
már rendeződtek a hangulatok és minden rendben. Ezen
a gyűlésen éreztem leginkább, hogy a csoport összetart és
egy síkon vagyunk, senki sem szólt bele a másik szavába
és meghallgattuk a másikat. Csaba az előző alkalmat kihagyva felvilágítást kapott a feladatairól, és Joci mondta
neki hogy aktivizálja magát, ahogy Norbinak is. Megbeszéltük, hogy következő alkalomra Eszter megnézi, milyen
diafilmek vannak neki otthon, Kriszti hoz kóstolót a sütik-
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ből, Csaba népi játékok után néz, Norbi meg kérvényt ír a
vászon ügyében. Mindenkinek megvan a feladata és szerepe. Norbi miután kijöttünk az oviból, kocsmába akart
vinni minket, de Joci megtiltotta ezt, és mondta neki, hogy
a munka most fontosabb és az eredmények után ráérünk
sörözni. Joci kicsit ideges volt és elmondta, hogy nehéz
vezetőnek lenni, mert néha kicsúszik az irányítás a kezéből, és lelkileg is megterhelő számára, ezért köszöni az
Eszternek a sok-sok segítséget a csoport vezetésében.
Úgy érzem a csoport kinyílt, mivel elmerjük mondani az
ötleteinket egymásnak. Bár néha még van úgy, hogy először kettesével beszéljük meg ezeket, de véleményem
szerint a mai megbeszélés, sokkal gördülékenyebben
ment, mint az előzőek.
Következő gyűlésre elvégzendő feladatok:
Diavetítéshez szükséges eszközök beszerzése: Varga Éva
Diavetítő: Kiss Eszter, diafilmek biztosítása;
Lajos Csaba népi játékoknak néz utána;
Mozgásos, kreatív gyermekjátékok keresése az interneten
a csoport minden tagjának feladata;
Gyurcsik Norbert kérvényt ír a vászon ügyében;
Kovács Krisztina kóstolót hoz a sütikből és felvázolja ennek a körülbelüli anyagi vonzatait;
A csoport tagjai gesztenyét gyűjtenek a gyerekek ajándékaihoz
A fenti jegyzőkönyv tartalmával egyetértek, hitelességét
igazolom.
Szeged, 2011. 10. 05.
GYURCSIK NORBERT,
KISS ESZTER,
KOVÁCS KRISZTIN,
VARGA ÉVA,
LAJOS CSABA,
VIRÁG JÓZSEF

(II.) SZAKMAI PROGRAM
(Színházikó csoport)
A Színházikó csoport hat tagból áll: Antal Gabriella, Berta
Nóra, Biacsi Barbara, Blidár Renáta, Bokor Bálint és Kiss
Bálint.
Hasonló tevékenység nem zajlott korábban, legalábbis a
karon (SZTE-ETSZK) nem tudunk róla.
„Szociális munka hajléktalanokkal” c. kurzus ihletett meg
minket, valamint az, hogy Berta Nóri személyes tapasztalatait megosztotta velünk. Ő pár hete részt vett egy előadáson, amit az AHA Hajléktalan színház tartott Békéscsabán, és nagyon megtetszett neki. Kíváncsivá tette kis
csoportunkat.
A „Csoportmunka kurzus”-ról indult az ötlet, hogy meghívnánk a színházat kisiskolásoknak előadni, egy kis beszélgetéssel kiegészítve, a szociális érzékenység fényében.
Szervezéseink közepette azonban kiderült, hogy komoly
érdeklődés mutatkozik csoporttársaink, szaktársaink és
oktatóink személyében is.

egyedülálló módon küzdenek, s ez jó példa lehet sorstársaiknak. Továbbá cél a figyelemfelhívás, a szórakoztatás,
az elismerés és a sok pozitív visszajelzést adása, a színi
társulat részére.
A színdarab utáni közös beszélgetés közelebb hozhatja a
gyermekeket a hajléktalanság témájához, az intézetben
nevelkedő gyermekek életéhez, valamint a kar hallgatóit
egymáshoz, a szakemberekhez, illetve szintén magához a
hajléktalanság témájához.
A programon való részvétel a további eredményes teammunka és a hatékonyabb együttműködés alapjául szolgálhat.
Szükségletfelmérés
Az elsődleges korcsoport, akit megcéloztunk, az általános
iskola alsó tagozata, ugyanis ebben a korban még nem
jelentkeznek visszafordíthatatlan mértékű előítéletek „a
másság” iránt. Úgy gondoltuk, az ő gondolkodásukat kicsit
még formálhatjuk, fejleszthetjük szociális érzékenységüket, s ez a későbbiekben előnyükre válhat.
Másodlagos célcsoport a saját korosztályunk, a saját szakunk hallgatói, illetve a tanulmányainkban bennüket segítő oktatók és a szociális téren dolgozó szakemberek.
A szükségletfelmérés módszerei: a tényleges igény felmérése érdekében ellátogattunk több általános iskolába,

A program célja
Növelni - a még jó esetben kevés előítélettel rendelkező általános iskolás korosztály szociális érzékenységét, játékos, mesés módszerekkel, illetve bemutatni hallgatóknak,
oktatóknak, szakembereknek, hogy milyen hatékony is
lehet a művészetterápia. Ez is egy kiút lehet a reménytelenségből. Vannak kliensek, akiknek sikerült - nemzetközileg is elismerten - valami nagyot alkotni. Ezek az emberek
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ahonnan kisebb-nagyobb sikerrel távoztunk. Néhány tanító nem mutatkozott túl lelkesnek, akik viszont annak tűntek, azok közül volt olyan, aki az iskola programjára hivatkozva utasította el az általunk felajánlott lehetőséget. Végül személyes ismeretség nyomán kerültünk kapcsolatba
a dorozsmai Jerney János Általános Iskola egyik tanítónőjével, aki nagy érdeklődéssel fogadta tervünket. Sajátos
olvasás-tanítási módszere miatt, rendkívül jó ötletnek tartotta, hogy kivételesen ne a gyerekek olvassák el a mesét,
hanem igazi színészek előadásában tekintsék meg. A tanítónőnek semmi ellenvetése nem volt azzal kapcsolatban,
hogy a színészek nevelőotthonos gyermekek, illetve hajléktalanok.
A hallgatók körében mutatkozó igény felméréséhez a szóbeli megkérdezés mellett a Facebook közösségi portál
által nyújtott lehetőségeket is igénybe vettük, s ott egy
érdeklődést célzó kérdésre (2 nap alatt!) a beérkezett 31
válaszból 28 támogató választ kaptunk. Mivel ezt jó aránynak tartottuk, illetve a megkérdezett oktatók is nagyon
érdeklődőnek mutatkoztak, belevágtunk a szervezésbe.
A megvalósító gazdasági helyzete: Csoportunk tagjai az átlagos egyetemisták gazdasági helyzetével jellemezhetőek,
ami azt jelenti, hogy nagyon nagy költségvetésű projekt
önálló finanszírozását nem engedhettük volna meg magunknak. A felmerülő magas költségek rendezése érdekében, Ágoston Magdolna anyagi támogatása mellett pályázatokban is gondolkodnunk kellett (HAL Alapítvány, HaITI).
Az általános iskolától természetesen nem kívántunk anyagi hozzájárulást, hiszen egy nekik ajándékozott projektről
beszélünk.
A megvalósulás helyszínének (tervezett ellátási terület)
szociális környezetének bemutatása: A Jerney János Általános iskola már korábban is kapcsolatban állt önkéntes
szociális munkás hallgatókkal, akiknek munkájával nagyon meg voltak elégedve, így a mi programunkat is nagy
várakozás előzte meg. Az oktatók fontosnak tartják az előítéletességtől mentes környezetet, integráltak már autista
gyermeket egészséges az osztályukba, illetve több cigány
gyermek is tanul az intézményben. Ezért is tartották jó ötletnek egy újabb, sok előítélettel övezett csoport, a hajléktalanság megismerését.

Az SZTE-ETSZK kar pedig szociális munkások mellett, védőnőket, ápolókat, stb. oktat, képez, akik a szociális szakma következtében nap mint nap találkoznak a hajléktalanság jelenlétével. A témával kapcsolatos kurzusok
(Szociális munka alapismeretek, Szociális munka hajléktalanokkal, stb.) mellett gyakran vannak előadások, olyan
programok, amelyek testközelből mutatják be az adott rétegeket, problémákkal élőket, így az oktatási rendbe abszolút beleillőnek és remek szemléltető eszköznek tartottuk az AHA Hajléktalanszínház előadását. Előzetes tájékozódás nyomán úgy gondoltuk, mindkét intézmény rendelkezik olyan helyszínnel, ahol gond nélkül megoldható a
választott színdarab előadása és megtekintése.
Bevonandó célcsoport
Elsődleges célcsoportunk - mint említettem - az általános
iskola alsó tagozatosai. 6-10 éves korig számítunk a gyermekek részvételére. Ez a korosztály még nagyon érdeklődő, és ritkán olyan előítéletes, mint a felnőttek többsége.
Ilyenkor tanulnak meg olvasni is, megismerkednek a mesék világával, aminek szemléltetése egy ilyen darabbal,
nagyon sokat jelenthet számukra, és befolyással lehet
személyiségfejlődésükre. Játékos feladatokban, érdekes,
színes előadásokban könnyen együttműködnek magas fokú motiváltságuknak köszönhetően. Tehát egy, még könynyebben kezelhető korosztályról beszélünk.
Másodlagos célcsoportunk az SZTE-ETSZK hallgatói, ápoló, védőnő, gyógytornász, szociális munka szakos hallgatói, illetve az intézmény oktatói, továbbá a szociális szakmában dolgozók, esetleg kliensek. Ebben a közegben nagyon fontos a szociális érzékenység, ami kisebb-nagyobb
mértékben a felsorolt személyekben jelen is van, hiszen
nem választották volna azt a területet, amit tanulnak, ahol
dolgoznak, ha nem így lenne. Ennek erősítése mégis hasznos lehet körükben, hiszen tevékenységeikben segíthetik
őket, motivációt adhatnak számukra azok az újabb tapasztalatok és élmények, amelyet a színház közreműködésével nyújtani szeretnénk számukra.

kekkel, az ő órájukból „rabolunk” időt, ők azok, akik ezeket a gyermekeket nap mint nap nevelik, oktatják. Az iskolások szocializációjában ők játsszák az egyik legfontosabb
szerepet.
A másodlagos célcsoport eléréséhez pedig figyelemfelkeltő plakátokat fogunk készíteni, amelyeket jól látható helyen kívánunk elhelyezni. Ezen kívül meghívókat küldünk
szociális intézményeknek, oktatóknak, hallgatóknak. Továbbá szóban is tájékoztatjuk ismerőseinket az eseményről. A meghívók internetes terjesztésében számítunk oktatóink segítségére, valamint ismerőseink, barátaink segítségére az esemény hírének a közösségi oldalakon történő
terjesztésében. A meghívó mellé a színtársulatról szóló
ismertetőt is küldünk.
A program létrejötte után pedig kíváncsiak leszünk a résztvevők véleményére, szeretnénk megkérdezni őket arról,
hogyan érezték magukat, mivel gyarapodtak vagy mivel
lettek kevesebbek azzal, hogy részt vettek az előadáson.
És ennek fényében kívánunk a továbbiakban hasonló rendezvényt szervezni.

A célcsoport elérésének terve
A kisiskolás célcsoport elérését tanítóik, illetve az iskola
igazgatójának közreműködésével képzeljük, hiszen ők azok, akik közvetlen, napi kapcsolatban vannak a gyermeKiril Monkov festménye
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A tevékenység
minőségének mérése
Tevékenységünk minőségének
mérésében nagy figyelmet
szentelünk mind a színdarabot
előadó, mind pedig az azt megtekintő személyek véleményére, érzéseire. A video anyag készítéséhez, illetve további dokumentációkhoz, interjút kívánunk készíteni gyermekekkel,
szakemberekkel, hallgatókkal,
oktatókkal, tanítókkal, és nem
szakemberekkel, akik megtekintették a darabot és részt
vettek az utána következő rövid beszélgetésen, s ezen kívül
szeretnénk megkérdezni a műsort adó színészekkel is, hogyan értékelik a munkánkat,
saját munkájukat, milyen élménnyel gyarapodtak illetve mi
volt az, ami nem nyerte el tetszésüket. Fontosnak tartjuk,
hogy minél több szemszögből
lássuk tevékenységünk sikerességét vagy sikertelenségét.
Készíteni fogunk egy személyes értékelést azzal kapcsolatban, hogy mit adott vagy mit
vett el tőlünk a projektünk
megszervezése, hogyan láttuk
benne magunkat, mit tettünk
bele és mi az amit kaptunk a
féléves együttműködéstől.

A Szín-Házikó csoport programjának ütemterve
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pár napon belül a visszajelzéseket hallva, úgy érezhettük,
nem csak a közönségnek adtunk valamit, hanem a színészeknek is.”

(III.) Szín-Házikó
(Projekt-értékelés a MI szemszögünkből)
Antal Gabriella szerint:
„Nagyon örülök, hogy öt társammal ekkora tettet vihettünk véghez, egy kisebb projekt kiterjesztésével. Bár útközben voltak elbizonytalanodások, összetűzések, visszagondolva ezek már semminek tűnnek. Sőt, inkább fejlődésünk alapjaivá váltak. Sosem tanulnánk meg a talpraállást, ha nem lennének pici buktatói a munkáinknak.
Köszönettel tartozunk mind az öten a „vezetőnknek”, aki
talán a legtöbbet tette értünk és velünk, de emellett azt
hiszem, szinte mindenki maradéktalanul elégedett lehet
magával. Én, személy szerint úgy érzem, kicsit felnőttebb
lettem ennek a feladatnak köszönhetően. Voltak kötelességeim, voltak elvárások a többiek, tanárnő és magam
felől is, amiknek próbáltam eleget tenni, s ezzel fejlődtem.
Remek dolog csoportban dolgozni, még ha vannak akadályozó tényezők is. Közelebbről megismerhettük egymást,
sokat szórakoztunk, rengeteg közös élménnyel gyarapodtunk, amikre később nagyon jó lesz visszaemlékezni. Kicsit konkrétabban a dologról, amit véghezvittünk: általános iskolás gyermekeknek szerezhttünk vidám és tanulságos perceket egy hajléktalanokból és nevelőotthonban
nevelkedő gyermekekből álló színtársulat közreműködésével. S mind emellett, a szociális területen dolgozó szakembereknek, oktatóinknak és hallgatótársainknak is elérhetővé tettük a színészek előadását. A nap végén, majd

Berta Nóra szerint:
„Kezdetben nem hittem volna, hogy ilyen jól sikerül összehoznunk ezt a programot, és hogy ennyire jól együtt tudunk működni. Tetszett, hogy mindenkinek voltak ötletei,
és ha felmerült egy probléma mindenki törte a fejét, hogy
mihamarabb megoldást találjunk. Rengeteg olyan élményben volt részem, amikből sokat tanultam magamról, társaimról és arról, hogy egy egyszerű és jó ötlet megvalósítása
milyen dolgokkal is jár. Legtöbbször gördülékenyen ment
a munka, mindenki beletette, amit tudott, jól szórakoztunk, és volt, amikor nehézségek, viták, izgalom, bosszankodás nehezítették a munkát, de egyszer sem adtuk fel.
Nagyon jó érzéssel töltött el minket, amikor láthattuk a
sok munka eredményét, ahogy az általános iskolás gyerekek csillogó szemmel figyelték a hajléktalan és nevelőotthonos gyerekekből álló színház műsorát, és ahogy utána
lelkesen, előítéletek nélkül játszottak a színészekkel. A
délutáni előadásra, amelyekre oktatóinkat, hallgatótársainkat és szociális szférában dolgozókat vártuk, nagy örömünkre sokan voltak kíváncsiak. Jó érzéssel töltött el,
hogy mindkét előadás sikeres volt, és remélem elérte célját. Büszke vagyok a csoportra és arra, hogy a tagja lehettem!!!”

megváltoztathattuk, én azt mondom, hogy már megérte a
kemény munka. Rengeteg nehézséggel találtuk szembe
magunkat, számos csalódás és elutasítás ért bennünket,
de egymást erősítve végig célunk elérése lebegett a szemünk előtt, így soha fel nem adva, egyre erősebbekké
váltunk és legyőztük az összes előttünk álló akadályt. Lelkesedésünk, kreativitásunk és gondos tervezési munkánk
végül révbe ért. Sokszor a padlón voltunk, összetörtünk,
de együtt, közös erővel, újraterveztük lépéseinket. Nagyon
sokat jelentett nekem a csoport, sokat tanultam a társaimmal való együttműködésről, az alkalmazkodásról (közelebb kerülhettünk egymáshoz), az életről - ami sokszor igazságtalan -, és ami a legfontosabb, hogy 18 rendkívüli
emberrel ismerkedhettem meg. Borzasztó nagy izgalommal vártuk a nagy napot. Kivétel nélkül mindenki gyomorgörccsel fogadta színészeinket. Azonban amikor megláttuk a gyerekek csillogó szemeit,az érdeklődésüket, a jókedvüket, valamint az esti előadás visszajelzéseivel szembesülve, azzal, hogy mennyi embert érdekelt az ötletünk,
nyugodtan hátradőltünk, hogy egy csodálatos dolgot alkottunk meg. Büszke vagyok a csoporttársaimra, az állhatatosságukra, a türelmükre, az erejükre. Amíg élnek még
ilyen emberek a világban, addig azt hiszem, hogy még van
remény egy szebb, előítéletektől mentes társadalom megszületésére.”

Biacsi Barbara szerint:
„Nagyon boldog vagyok, hogy részt vehettem a hajléktalan
színház előadásán, illetve a program megalkotásában.
Már a kezdetek kezdetén,a szervezés kezdeti stádiumában, valamint már amikor lehetséges alternatívaként felmerült az AHA társulat,éreztem, hogy valami nagyszerű,
bensőséges, szívhez szóló projekt veszi kezdetét. Azt hiszem talán ennél jobbat ki sem tudtunk volna találni. Számomra egyértelmű volt, hogy megtiszteltetés lenne, ha
egy ennyire jó célt szolgáló, emberséges, a két különböző
életformában élő embereket, ha csak egy rövid időre is,
de „egyenlővé” varázsoló, a diszkriminációt áthidaló rendezvény kivitelezésében munkálkodhatok. Igen, ez volt a
fő koncepciónk, hogy az emberek látásmódját, előítéleteit
formáljuk. Remélem sok fontos élménnyel távoztak vendégeink az előadásokról, ha csak egy ember attitűdjeit
Elchanon Verveer festménye
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Blidár Renáta szerint:
„Tapasztalatokkal és élményekkel gyarapodtunk szerintem mindannyian. Korábban még nem vezettem csoportot, de örülök, hogy bizalmat szavaztak nekem, sokat tanultam a projekt alatt. Próbáltam mindenkinek olyan feladatot adni, amiben örömét leli és jó benne, vagy ami érdekli - néha pedig egyszerűen kiosztottam azokat, ha úgy
láttam kevésbé aktív a csapat. Voltak feszültebb pillanatok, de sikerült mindent megoldani a végére, mindennek
utánajárni önállóan vagy akár segítségekkel. Az előadás
napja szerintem fantasztikus volt. Sok dolgunk volt, rettentően izgultunk, hogy minden jól menjen, minden időben történjen, és mégis ami legjobban megfogott, az az
volt, hogy amikor a legnagyobb nyomás volt rajtunk az utolsó pár napban, a csapat akkor lett a legösszetartóbb,
ezáltal nagyon jó hangulatban teltek ezek a napok és elég
közel kerültünk egymáshoz a végére. Elképesztő, hogy
mindenki mennyire odatette magát, bár már nagyon fáradt volt mindenki, de ezt elnyomta a lelkesedésünk és örömünk. Nagyon jó érzés volt látni azt, hogy a gyerekeket
hogy elragadta a színház és a színészek - ekkor lehetett igazán érezni, hogy megérte a sok szervezés, vagy amikor
azt láttuk, hogy az egyetemi előadásra is eljöttek rengetegen és meghatódtak az emberek. A társulatnak is sokat
jelentett, nagyon tiszteletre méltó az, amit ők elindítottak!”
Bokor Bálint szerint:
„Nekem nagyon jó volt a Színházikó csoporttal dolgozni.
Úgy éreztem őszinték egymással a csoporttagok, valamint
fantáziadúsak és segítőkészek, ami nagyon fontos a közös munkában, így én is szívesen vettem részt a munkában. Mindenkinek meg volt a saját feladata, de szívesen
csináltuk közösen is, ez alatt még jobban megismertük
egymást.
A cél, amely szemünk előtt lebegett: A hajléktalanszínház
előadása valamint a boldog gyermekarcok, melyek őket
csodálják. Megkönnyebbülés és öröm volt látni, hogy az
előadás napján, a kisiskolás nézők a műsor után oldott
hangulatban beszélgettek és játszottak a nevelőotthonos
gyerekekkel és hajléktalanokkal. Reméljük, később is emlékezni fognak rá, és az élményt eltéve magukban nem
csak negatív dolgok jutnak majd eszükbe később, ha sze-
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gény embereket látnak. A délutáni előadás során izgultunk, hogy elegendő érdeklődő jön-e, de örültünk, hogy
nemcsak hogy sokan jöttek, de sok pénz is gyűlt össze az
adomány csuporban, melyet az előadás után átadtunk a
hajléktalanszínháznak. Jót tettek, jót tettünk, nemes célból, és ez jó érzés mindannyiunknak: mi csináltuk! :)”
Kiss Bálint szerint:
„Először nem nagyon akartam részt venni az AHA színházi
projektben, amit mindannyian elvállaltunk, mert attól féltem, hogy nagyon sok pénzünkbe fog ez az egész kerülni,
és nem fog megvalósulni, amit szeretnénk. Ahogy telt az
idő úgy én is kezdtem lelkes lenni a többiek láttán, mert
szívügyüknek kezdték tekinteni, hogy sikerüljön az AHA
színházi projektet megvalósítani. Amit a többiek rám bíztak munkát, azt időben teljesítettem, szerintem maximum
1 nap késéssel, de meg lett. Mindannyian szembesültünk
vele, hogy felmerült egy kis hiba, hogy honnan szerzünk
pénzügyi támogatást a projekt megvalósítására, és ne nekünk kelljen fizetni érte, de ügyesen megoldottuk a problémát, azt hiszem. Eljött utána a nagy nap, amikor előadják a színdarabot Kiskundorozsmán és utána a főiskolán.
Én nagyon izgultam, és ideges is voltam egy kicsit, mert
úgy indult az egész, hogy eltévedtek, de utána mégiscsak
oda találtak szakszerű útbaigazítás után, ami mobiltelefonon zajlott le. Segítettem én is, ahogyan a többiek is a
színpadi kellékek, padok, székek cipelésében és utána a
helyére vitelében is. Utána mentünk a főiskolára és ugyanezt előadtuk. Amikor vége lett az egésznek, nagyon örültünk, hogy végre egy nagyot aludhatunk hétvégén, és az eredménnyel nagyon meg vagyok elégedve, és szerintem a
többiek is így vannak vele.
Kiss Bálint és Biacsi Barbara tárgyalt Juhász Jenő Tanár
Úrral és Laukó Gábor Tanár Úrral pénzügyi hozzájárulásról
és Blidár Renáta intézte a számlákat, amit le kellett adni a
főiskolának, és az éttermet és a többiek a többit elintézték (pl.: meghívók elküldése, telefonálások, adomány-dobozok, édességek vásárlása, eszközök beszerzése). Szerintem nagyon jól együtt tudtunk működni az eltelt 3 hónapban, amíg szerveztük az AHA színházi előadást és még
jobban megismertük egymást ez által.”

FIÁKKER A GYERMEKEKÉRT CSOPORT
Projektünkről:
Projektünket két-alkalmasra terveztük. A Gantt diagramot
már az első látogatás megvalósítása után, de még a második látogatás előtt készítettük el, mivel az első találkozás a gyerekek megismerését szolgálta, és a további együttműködés alapjait fektette le.
(1.) A szükségletfelmérés módszerei:
A szükségletet a Fészek napköziben dolgozó pedagógusok
jelezték csoportvezetőnk felé. Hétköznapi munkájuk során
ugyanis gyakran szembesülnek azzal, hogy személyi kapacitásuk azt már nem teszi lehetővé, hogy közösségfejlesztést és a szociális kompetenciák módszeres fejlesztését
célzó gyakorlatokat alkalmazzanak, közösségi programokat szervezzenek a gyermekek számára, melyek alkalmasak a hétköznapi életből való kizökkentésre rekreációs jellegükből adódóan. További igény a magyar anyanyelvű
gyerekek lakóhellyel és az ott élő szerb kisebbséggel való
kapcsolatának erősítése, mert jelenleg az intézményben
csak lokális integráció valósul meg az intézmény működésének jellegéből adódóan. (Délelőtt a magyar gyerekek,
délután a szerb gyerekek járnak a napközibe.)
Munkájuk célja
A községi szociális központ alapelvei közé tartozik a prevenció, tehát az arra való törekvés, hogy kellő időben történő szakmai beavatkozással elejét vegye mindazoknak a
magatartási problémáknak és kísérőjelenségeknek, amelyek a szociális ínség állapotához vezethetnek. Meggyőző-
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désük, hogy ezt a munkát már gyermekkorban el kell kezdeni, ezért az intézmény a képességek fejlesztésével, a
pozitív gondolkodásmód és a helyes életvitel kialakításával kívánja küldetését betölteni. Javítani szeretnének Magyarkanizsa község területén élő gyerekek és fiatalok életének minőségén. Megpróbálják elősegíteni integrálódásukat, a közösség életébe való bekapcsolásukat. Igyekeznek elfogadtatni a másságot és kibontakoztatni a képességeket.
Kik nyújtják a szolgáltatásokat?
A Fészek (Gnezdo) napközi a szerbiai Magyarkanizsán, a
Bolmán utca 10. szám alatt üzemelő szervezeti egysége a
Magyarkanizsai Szociális Központnak. Itt foglalkoznak a
község területén élő, nyilvántartásban szereplő gyerekekkel és azokkal a fiatalokkal, akik szabadidejükben igénylik
a napközi által biztosított széleskörű szolgáltatásokat. Itt
szakképzett nevelők foglalkoznak, jelenleg 20 gyermekkel. Egy gyógypedagógiai asszisztens és egy tanító dolgozik az intézményben. Alkalmanként önkénteseket is bevonnak.
Szociális szükségletek
 Differenciált foglalkozás a gyerekekkel
(tanulmányokban, egyéni képességek kibontakoztatásában, érzelmi szinten)
 Közösségfejlesztés
(magyar gyerekek illetve a magyar-szerb gyerekek körében)
 Rekreáció
(a megszokottól eltérő tevékenységek és közeg jótékony hatása)
Gazdasági helyzetünk
 nincs pályázati támogatottság
 törekvés a költségek minimalizálására
 önköltséges utazás, kellékbeszerzés
2000 Ft a szponzortól a projektben velünk együttműködő
partnerek megajándékozásra
Szociális ellátások, támogatások:
A Fészek napközi a következő szolgáltatásokat nyújtja térítésmentesen:

 gyermekek nevelése-oktatása;
 a gyermekek tanítás előtti vagy utáni szabadideje
értelmes eltöltésének megszervezése;
 napi egyszeri meleg főétkezés (ebéd) biztosítása;
 gyermekközpontú, igényes környezet biztosítása a
zavartalan munkához;
 egészséges életmódra, környezettudatosságra nevelés;
 a nemek közötti humánus viszony kialakítása;
 kulturált, a mássággal szemben toleráns magatartás
kialakítása;
 pszicho-szociális foglalkozás szervezése a gyermekek
és (nevelő)szülők számára;
 tanácsadás biztosítása a gyermekek és (nevelő)szülők számára;
 képzés szervezése a gyermekek és a (nevelő)szülők
számára;
 mediáció szervezése.
A napközi - igény szerint - külső szakemberek (pl.: szaktanárok, gyógypedagógus, pszichológus, szociális munkás,
jogász) és önkéntesek bevonásával segíti a gyermekeket.

a szülők, nevelőszülők, akiknek iskolázottsági és munkaerő-piaci helyzetének ismeretével nem rendelkezünk +
a napköziben dolgozó pedagógusok!
 A gyerekek többsége tanulási nehézségekkel, magatartási zavarral küzd, illetve előfordul enyhe fokú szellemi
fogyatékosság is.
 Az első látogatásunk előtt nem részleteztük a programunkat, mivel ennek lényegi eleme volt a meglepetés, következésképp előzetesen nem tudták megfogalmazni a
programmal kapcsolatos elvárásaikat.
 Erősen támaszkodtunk a csoportvezető előzetes ismereteinek, tapasztalatainak, pedagógusokkal kialakított
kapcsolatainak felhasználására, a csoporttal kapcsolatban.

Megjegyzendő, hogy Szerbiában a szociális ellátórendszer
kevésbé differenciált, mint a magyarországi, ebből kifolyólag a napközi tevékenyégét nem tudjuk elhelyezni a hazai
alap- és szakellátások rendszerében, mert hazánkban
nincs ennek megfelelő szolgáltatás.
A gyermekekkel korábban irodákban és bérelt helyiségekben foglalkoztak. A Munkaügyi és Szociálpolitikai Minisztérium, illetve a helyi önkormányzat támogatásának köszönhetően 2008 végén elkezdődtek a munkálatok a Bolmán utcai épületben, aminek eredményeképpen mára
megfelelő infrastrukturális háttér áll rendelkezésre a gyermekekkel való munkához.
(2.) Bevonandó célcsoport
 Elsődleges célcsoport: a napközibe, a tanítási idő alatt, délelőttönként járó, magyar anyanyelvű gyerekek.
Szociális jellemzőjük: nagy részük nevelőszülőnél él, másik részük nagycsaládban. Többségük szociális támogatásra szorul.
 Másodlagos célcsoport:
William K. Blacklock festménye
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 Projektünk képviselője a projektvezető volt, mint
egyetlen kapcsolattartó az intézmény vezetőségével.
(b.)
 Programunk sikeressége esetén hagyományt szeretnénk teremteni, melyet éves gyakorisággal elevenítenénk
fel, a későbbiekben más szakmabeli hallgatók bevonásával.
Mindhárom, általunk eddig megfogalmazott - az elsődleges célcsoport pedagógusai által jelzett - szociális szükségletet fontosnak
Hetek
tartjuk megvalósítani.
Szept.13.
Tevékenység
Ezen felül a pedagógusok tehermentesíFeladat és
tése, számukra új 1. Főtevékenység
vezető
módszerek átadása
kiválasztása
is járulékos célként
Feladat
tételezhető fel. Mindértelmezése
ezen felül a hagyoVezető
mányteremtés, a maAltevékenységek:
kiválasztásának
gyar és szerb szociászempontjai
lis szféra együttműköVezető
dése is kívánatos,
kiválasztása
hosszú távon célunk.
(3.) A célcsoport elérésének terve:
(a.) A programunk intézményen kívüli
jellege miatt tájékoztatási kötelezettségünk volt a
másodlagos célcsoport (a gyermekeket gondozók) felé, ezért az
intézmény vezetője - kérésünkre
- személyesen
kereste meg a
szülőket és a nevelőszülőket. A
program jellegéből adódóan az
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2. Főtevékenység

Altevékenységek:

3. Főtevékenység

Al-tevékenységek:

Ötletroham

Csoportnév
megválasztása
E-mail cím
elkészítése
Logo vázlatok
készítése

elsődleges célcsoportot előzetesen nem kellett elérnünk.
Úgy döntöttünk, hogy a gyermekeknek szabad választást adunk a programban való részvételre. Meghagytuk a lehetőséget azok számára is az utólagos csatlakozásra, akik valamiért az első alkalomról hiányoztak,
vagy kezdetben vonakodtak volna abban részt venni.
Az első alkalom után a gyermekek nem mutattak ellenállást az együttműködéssel szemben.

(c.) A célcsoport előtt a helyszínen felvázolt programunkat
lelkesen fogadták a gyerekek és a pedagógusok egyaránt.
(4.) A tevékenység minőségének mérése
 Szociometria (csoportvezetési technika), hangulat-hőmérő: a program végeztével a gyerekeket megkérjük, hogy
helyezkedjenek el a terem átlójában annak megfelelően,
hogyan érezték magukat a program elején, közben, és fel-

Szept.20.

Szept.27.

Okt.4.

Okt.11.

Okt.18.

Okt.25.

Információ
gyűjtése a
célcsoportról,
helyszínről

Ötletroham

Pontosítások,
konkretizálások

Új időpont
megszavazása

2.időpont
kiválasztása

Pontosítások

Programok,
lehetőségek
megvitatása

Napi munkaív
meghatározása
Zenék
meghallgatása
Zene
kiválasztása

Team tagok
idejének
egyeztetése

Info-gyűjtés a
határidőkről

Felelősök
kiválasztása

Dalszöveg
betanításával
kapcsolatos
előkészületek

Logo
megszavazása

Időterv
készítése

Koreográfia/
Zene
Festékkészítés
Eszközök
biztosítása
Hangszerek
készítése
Kamerás

Dalszövegek
nyomtatása
Tánc és
kísérő ritmus
begyakorlása

A projekt
2 alkalomra
bontása

Az 1. időpont
kiválasztása

Háttérfeladatok
elvégzése

Időpontegyeztetés
Eszközigények
konkretizálása,
beszerzési felelősök kinevezése
Tevékenységek
bővítése

Ajándékválasztás
a projekt
segítőinek

Festés lepedőre
Eszközigények
feltárása

Anyagi segítség
kérése
Ajándékbeszerző
kinevezése
Elszámolási
kötelezettségek

Utazásszervezés

Technikai
feladatok

Utómunkálatok
megszervezése

Utazás időpontja
elérhetőségek
megadása

Vászonfestés
lehetősége
Kocsiztatás lehetőségei-feltételei

Felelősök
kiválasztása
Határidők
megjelölése
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mérés idejekor. Az egyik sarok a „nagyon rosszul”, a másik sarok a „nagyon jól” érzés kifejezésére szolgál.
 Non-verbális visszajelzések rögzítése (fotó, videó)
 Verbális megnyilvánulások spontán megfigyelése
 Interjú a szükségletek tolmácsolását végző pedagógusokkal?
 A projekt-team tagjainak ön- és teamtag-értékelése?

(A csoportkontroll megerősödött. Az együttműködés és a
szociális készségek fejlődése valósult meg. A később érkezőknek maguk a gyerekek tanították be a feladatokat.
Egyfajta integráció indult el: az élményeket elmesélték
egymásnak, elmutogatták a koreográfiát, a dalt, így ezekhez a játékokhoz a később jövők is kapcsolódni tudtak.)

HŐS GÁBOR
más-más módon reagált vagy nem reagált. A kedélyek
ismét addig hevültek, míg a tanárnő közbe nem lépett. A
módszer nagyon hatásos volt, és rendkívüli megkönnyebbülést okozott a csoport tagjainak. Ezután sikerült higgadtan és új erővel belevágni a feladatunkba. Friss ötletelésbe kezdtünk. Meghoztuk az első döntéseket, és megtettük
az új, első lépéseket.

RÉNSZARVASOK JEGYZŐKÖNYVE
2011.11.10.
(1.) Bevezetés
 Jegyzőkönyv felvételének helye és időpontja: Madzsar
József Kollégium, Szeged, Bal fasor 39-45., 106-os
terem.
 Szervezet neve, címe: Rénszarvasok csoportja
 Jelenlévők: Sziveri Fruzsina, Zádori Szeréna, Törtelyi
Zsaklina, Vincze Noémi, Tarnai Adrienn, Telrán Alexandra, Szikora Ráhel
(2.) Történések:
A viszályok és az ezekből fakadó összeomlásunk óta ez a
2.találkozásunk. Az előzőt (2011.11.27.) berekesztettük
két csoporttagunk hiányzása miatt, mert úgy gondoltuk,
ahhoz, hogy megbeszéljük a problémáinkat, és elkezdjünk
valami újat felépíteni, jelen kell hogy legyen egytől egyig
mindenki. Azóta 2 hét telt el, ami a szünetet is magába
foglalta. Ez alatt az idő alatt sokat gondolkoztam az eseményeken és azon, hogyan tovább. Felvetettem, hogy mielőtt beleugranánk a teendők közepébe, beszéljük meg a
felmerülő problémákat és nézeteltéréseket. Erre mindenki

ni”.
Újra látom csapatunkon a lelkesedést, érzem a felhőtlen
jókedvet, és élvezem a közös munkát. Utólag úgy látom,
hogy nem véletlenül történt, ami történt. Rengeteg tapasztalatot szereztünk, és megtanultuk meghallgatni és értékelni egymást. Az őszinte mosolyok és ölelések pedig bármilyen kezdetnél jobbak voltak, és ezt a törődést és szeretetet egyhamar nem is fogom elfelejteni.
SZIKORA RÁCHEL
Jegyzőkönyv vezető:
Hitelesítők:
Sziveri Fruzsina,
Tarnai Adrienn

Összefoglalás, elemzés:
A találkozó kezdetén érezhető volt a feszültség a csoportban, látszott a lelkesedés hiánya, és majdnem teljesen
egységes passzivitás uralkodott. Eleinte kicsit megijesztett
ez az állapot, mert nem erre számítottam. Mikor ez a feszültség viszályba torkollott, éreztem, hogy ezzel nem jutunk előrébb. Folyamatosan gondolkodtam, hogy mivel
érhetnénk el, hogy mindenki kinyilvánítsa a véleményét.
Hibásnak éreztem magam, amiért nem tudom megfelelően kezelni a helyzetet, mivel mint vezető felelősséget érzek a csapatunkért. A tanárnő technikájával felszínre kerültek az őszinte érzelmek. Egyenként fény derült az elfojtott gondolatokra, és szép lassan mindenki megkönnyebbült. Fantasztikus érzés volt átélni, hogy milyen kis lépés
választ el bennünket attól, hogy valóságosan cselekedjünk, és kitegyük az asztalra, ami bennünk szunnyad. Ha
akarjuk, akkor bármelyik gödörből ki tudunk mászni. Sok
minden átértékelődött bennem, és próbáltam átélni a
helyzetet minden tag szemszögéből, hogy ezáltal is több
dolgot vegyek észre. Nagyon tanulságos volt.
Elhatároztuk, hogy előző terveink romjait magunk mögött
hagyjuk, és valami teljesen újba vágunk bele. Elsődleges
szempontunk, hogy mindenki teljesen a magáénak érezhesse. Így lett a „Karkötők”-ből „Rénszarvasok”, a flashmobból akció, a jelmondatunk pedig: „Jobb adni mint kapAlexandre Antigna festménye
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ciális helyzete miatt kénytelenek a bentlakásos intézményben maradni.
- Ezeknek a gyermekeknek és a felnőtteknek is nagyon
sokat jelent, hogy játszhatnak. Nő az önbecsülésük, javul
a problémamegoldó képességük, a külvilággal való kapcsolatuk. A tíz év alatt, amióta fennáll a társulat, az itt
játszók 40 százaléka tudta rendezni az életét – tudtuk
meg Füsti Molnár Sándortól.
http://www.delmagyar.hu/szeged_hirek/
a_josag_utjan_szegeden_jart_a_hajlektalanok_szinhaza/2249447/

2011.november.12.

BOBKÓ ANNA

Délmagyarország napilap

kon, IKT minden eszközét használva - a hiányzó, betegek otthonról, Skype-n, vagy Facebookon is dolgozhattak; volt rá példa -, hogy minden, a való életben
használható forrást bevontak: emberek, eszközök,
pénz.
 Szakmai jegyzőkönyvet kell készíteniük minden öszszejövetelről (reflektív tanulás, duplahurkos tanulás).
 Elképzelésük megvalósításához tervet kellett készíteniük, Gantt-diagrammal.
 A munkát valamely szakmai értékelési módszerrel is
kell értékelni (kérdőív, SMART, célelemezés, folyamatelemzés, etc.).

„A JÓSÁG ÚTJÁN”:
SZEGEDEN JÁRT A HAJLÉKTALANOK SZÍNHÁZA

– Ha most megkérdezzük ezeket a gyerekeket arról, hogy
mit gondolnak a hajléktalanokról, olyanokat mondanak,
hogy szegények, kevés az ételük, újságpapírral takaróznak. Ha hat év múlva kérdeznénk meg őket, már azt mondanák: részegek, piásak, kötekednek. Sajnos idővel kialakul bennük egyfajta taszítás, sztereotípia. Még most, ilyen
kicsi korban kell elindítani őket a helyes úton: a jóság útján, hogy később segítőkész, empatikus fiatal felnőttek
legyenek – magyarázta Füsti Molnár Sándor, a Magyar
Vöröskereszt fővárosi szervezetének fenntartásában működő AHA – A Hajléktalanok Színháza – művészeti vezetője. A társulat tegnap az SZTE-ETSZK Szociális Munka és
Szociálpolitika Tanszék harmadéves szociális munkás
hallgatóinak meghívására érkezett a dorozsmai Jerney János Általános Iskolába. Az egyetemisták - Antal Gabriella, Berta Nóra, Biacsi Barbara, Blidár Renáta, Bakar Bálint és Kiss Bálint - az Ágoston Magdolna mestertanár által
vezetett „szociális csoportmunka módszertan” kurzuson
választhatták gyakorlati feladatként, hogy megszervezik a
programot.
A társulat Jókai Mór „Melyiket a kilenc közül?” című történetét adta elő, amelynek eszmei mondanivalója, hogy a
pénznél is vannak fontosabb értékek.
A Hajléktalanok Színháza most először játszott együtt a
Kossuth Gyermekotthon hátrányos helyzetű kis lakóival. A
lurkók közül néhányan árvák, a többiek szüleik rossz szo-
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"Szociális csoportmunka módszertana" gyakorlati kurzus. A kurzus szeminárium, 2 kredit (elméleti 2 kredites
előadással párhuzamos) és „learning by doing” stratégiával zajlik. A nappali tagozatos szociálpedagógus 3. évfolyam 2 szemináriumi csoportjából 6 alcsoport, és a Szociális munka 3. éves alapszakos 5 szemináriumi csoportjából 10 alcsoport tanul csoportvezetést. (10+6=16)
A „learning by doing” folyamata konkrétan:
 A szemináriumi csoportok alcsoportokat alakítottak, nevet, logót, vezetőt választottak.
 Döntöttek arról, hogy mint csoport, milyen csoportos programot valósítanak meg valamely szociális
munkát is végző szervezetben, kliensek számára.
(Választhattak: kreatív foglalkozás, flashmob, és
társadalmilag hasznos akció között.)
 Az alcsoportok önállóan, de egymást segítve is dolgozhattak, kontakt órákon, és hallgatói munkaórá-

Frank Holl festménye
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 Programjaikat meghirdették a Facebookon, és ötletes plakátokat is készítettek.
 A megvalósításról filmet kell forgatni, majd max. 10
percre megvágni.
 A 16 program és film december elején, a Kurzuskonferencián versenyre kel.
 A kurzuskonferencián zsűri - a programot befogadók
képviselője, gyakorlati szakember, egyetemi oktató,
felsőbb éves szociális munkás hallgató - dönti el ( a
tervek és a filmek alapján)-, hogy melyik csoport
nyer.
 A zsűri tagjaira és az értékelési szempontokra az
alcsoportok adtak javaslatokat.
 A nyertes csoportot színházba "viszem" az általuk
választott műfajra, és előadásra, Szegeden.
Néhány példa a programokra (összesen 16):
 Kegyeleti sziklakert építése a Katolikus Szeretetotthonban, demens idősekkel közösen, Szeged, Harmat utca - PALÁNTÁSOK Csoport
 Kreatív délután a Down Szivárvány Szülői Alapítvány
gyermekeivel a Százszorszép Gyerekházban, Szeged, Kálvin tér
http://www.downszindroma.hu/cikk/mutat/
szivarvany_szulo_alapitvany#postszivarvany_szulo_alapitvany; SZIVÁRVÁNY Csoport
 Kreatív nap Magyarkanizsán- Szerbia-, a Szociális
Központ Fészek Napközijében- FIÁKER A GYERMEKEKÉRT Csoport
 Flashmob a szeretet fontosságáról, Szeged, Klauzál
tér- DUCKEE Bt. Csoport
 Sportnap, sétarepülés nyereménnyel a Hajléktalanok Éjjeli Menedékhelyén, Szeged, Indóház tér FÉNY AZ ÉJSZAKÁBAN Csoport
Hajléktalanok Színházának - http://hajlektalanszinhaz.eu/" előadása - Jókai Mór: „Melyiket a kilenc közül?” - egy
külvárosi általános iskolában - http://www.jerney-szeged.sulinet.hu/ - és saját karunkon (http://www.etszk.uszeged.hu/) - SZÍNHÁZIKÓ Csoport, Blidár Renáta vezetésével- szervezte ez utóbbi programot. A programmal kapcsolatban a Délmagyarországtól Bobkó Anna írt.
www.delmagyar.hu/

MAI MAGYAR SZOCIÁLIS PERVERZIÓ
Érpatak (2011 eleje) óta valószínűleg sok önkormányzat
képviselő testülete gondolta úgy, hogy jobb, ha halad a
korral, s felveszi a konzervatív köntös mellé a ‘neolib’ ritmust. A miskolci önkormányzat is így döntött 2011-ben,
egyik jobbikos képviselője indítványára.
Mégis csak szégyen - gondolta ő -, hogy “Az utóbbi években mind szembeötlőbb magatartásként tapasztalható,
hogy a bérpótló juttatást igénylők széles rétegei, miközben
természetesnek tartják az önkormányzat részéről különféle szociális alapú támogatások kifizetését, addig saját
sorsuknak jobbra fordításáért és lakókörnyezetüknek tisztán tartásáért a legcsekélyebb erőfeszítést sem hajlandóak tenni“ - írta előterjesztésében a fent említett képviselő.
(ő) (http://todo.miskolc.hu/hcr/6phdoc/974.pdf p.2.)
Lehetne még hosszan idézni az előterjesztésből, de felesleges. Az indítványozó mélyen hisz a produktív szociálpolitikában, valamint a jog erkölcsöt teremtő hatásában, és
valószínűleg a rendeletalkotók is.
http://miskolc.hu/sites/default/files/dokumentumok/
csatolmanyok/koz-2011-03-2011-04-14.pdf (pp.16-18.)
A szociális problémák büntetőeszközökkel való megoldása olyan, mint mikor fegyvert tartanak a fejedhez, s mindent megígérsz, sőt azt is bevallod, amit el sem követtél. A
behódoláson alapuló viselkedés - engedelmesség - köztudottan rövid időtartamú, lényegében csak addig áll fönn,
míg (példánk szerint) a fegyver a halántékunknál van. Fájdalmat, gyötrelmet, magalázottságot, magatehetetlenséget, kiszolgáltatottságot, s agressziót idéz elő: a 22-es
csapdája biztosan előáll. Esetünkben sem pusztán szegénységi csapdáról van szó!

Az alábbi 3 levél írójával mélyen együttérzek, sőt: én is félek, tudván a munkatársadalom felbomlott. Ugyanakkor,
ha pszichológus lennék, sokkal jobban érdekelne azoknak
a szakembereknek a lelki világa, akik ezeket a rendeleteket betartatják, szociológusként pedig azok a szakmai
érvek, amelyek asszisztálnak a szociálpolitikai paradigmaváltáshoz (a szegénypolitikához). Azaz, nem is! Az összes
szakmai érvet ismerem pro és kontra, s a hazai szociálpolitika történeti párhuzamai is untatnak már (csak én, legalább 10 éve rágom ezt a csontot) és a szegénység kriminalizálásának elve (Loïc Wacquant: A nyomor börtönei - A
„zéró tolerancia” világméretű terjedése, Helikon Huszonegy sorozat, 2001. pp.172.) is a könyökömön jön ki.
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Szóval a 22-es csapdája, amit a rendszer előállít és szükségképpen maga esik bele, számomra az, az igazán érdekes. Gondoljunk a jó öreg Milgram szociálpszichológiai
kísérletére! Igen arra, amelyik az engedelmességről szól.
Eredetileg 1963-ban publikálta. A tanulók, a tanárok, az
áram és a kísérletvezető. A kulcsfigura a kísérletvezető.
Amennyiben elég nagy a tekintélye, eléggé nagyhírű, eléggé megbecsült, eléggé nagy hatalma van, lényegében a
kísérleti személyek 62 %-ánál sikert érhet el, azaz a kísérleti személyek 62 %-a akár halálos áramütést is kiszabna
arra, aki hibázik. Az analógia nekem kristálytiszta: kísérletvezetőnk, a szupra-individuális pozíciójú állam (Erről jut eszembe! Jó lenne már eldöntenie, hogy ‘neokon’, vagy
‘neolib’ akar lenni, bár most Scruton a favorit, s jelenleg
Lukács és Marx halott) a szociális ellátórendszer szegénypolitikai átalakításán fáradozva, a rendszer katonáit (tanárok) delejezi, hogy azok a rendszer klienseiben (tanulók)
bűnözőket lássanak. Amikor a szolgákat szolgák büntetik,
akkor a rendszer nem szociális, nem ellátó és főleg nem
demokratikus - sokkal inkább börtön, benne elítéltekkel
és börtönőrökkel. Börtön felett őrködni és koldusokat igazgatni stresszes és paranoiddá tesz. A szociális demagógiáért nagy árat kell fizetnie az államnak is. Szóval Cipolla-nak sem lehet könnyű! Saját maga kelltette illúziójának áldozatává válhat.
“És a dolog természetében rejlő nagy tévedés, hogy a nép
szegénysége a béke biztosítéka. Hol van több civódás,
mint a koldusok között? Ki törekszik inkább a helyzet
megváltoztatására, mint akinek nem tetszik életének jelenvaló állapota? És a nyereség reményében ki tör merészebben mindenek felforgatására, ha nem az, akinek
nincs több veszteni valója?” (Morus: Utopia, Officina
Nyomda és Kiadóvállalat, Budapest, 1941. pp. 32-33.)
Ui.: Ezt a társadalmi homológia dolgot nagyon bírom! Meg
lehet vele spórolni az időgép utáni vágyat: ha akarom a
XVI. században vagyok, ha akarom a két világháború közti
Magyarországon.
Első levél
“Van egy nagyon súlyos probléma, melynek muszáj lenne
hangot adni valamilyen fórumon. Biztos hallottad, hogy a
bérpótló támogatás folyósítását - amely egyébként a szo-

ciális jog jogán jár egyedülálló -, önhibájukon kívül munkanélkülieknek, hogy éhen ne haljanak - most már környezettanulmányhoz kötik. A rendelet előzményében az áll,
hogy az élhetetlen-, közösséget sértő-, fertőző lakókörülmények miatt van ez, "nevelő" célzattal. Tulajdonképpen
körbe vannak írva a cigányok, csak nincs így nevén nevezve. Az a konklúziója a rendeletnek, hogy eztán csak tiszta
és rendezett lakóhelyre jár a segély. Érthetetlen számomra, mi köze a kettőnek egymáshoz, ráadásul ez tágan értelmezett. Januártól én is munkanélküli lettem, és megjelent a környezettanulmányt végző nő (ja, egyébként rajtaütésszerűen jönnek, "razziáznak") és megállapította, hogy
mivel a könyvespolc poros volt és a magnókazetták nem
voltak a tokjukban, hanem a magnó körül szanaszét,
ezért én nem vagyok jogosult a 22.500Ft-os támogatásra,
mivel "rendezetlen" és "koszos" a környezetem, ezért éhen
halhatok! Azt hittem rosszul hallok! Még egyéb módokon
is sértegetett, tulajdonképpen egyfolytában megalázott,
míg a lakásomban volt. És ez az ember szociális munkás,
nem fegyőr, vagy nem is tudom, minek nevezzem. Súlyosan megsértette az emberi jogaimat, a magánszféra védelmét, az emberi méltóságomat. Azóta már több ilyen
esetről hallottam. Az egyik helyen a nem egészséges háziasszony azt mondta, ha még egyszer így megalázzák, öngyilkos lesz. Én csak nyugtatóval aludtam aznap. Nem hiszem el, hogy meg merik ezt tenni védtelen, kiszolgáltatott emberekkel! Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata
22. és 23. cikkében van a szociális védelemhez való jog,
és a munkanélküliség elleni védelemhez való jog. Az állam a maga tehetetlenségét az embereken veri le? Az
embereket bünteti? És a döntéshozók azért kapják a
többszázezres, vagy milliós fizetésüket, hogy csak ilyen siralmas rendeleteket tudjanak hozni? Ehhez aztán nem
kell nagy tudomány! És azok a primitív emberek, akik végrehajtják ezeket, ők "bűntársak"! Nagyon fel vagyok háborodva, és nem tudok a dolog felett napirendre térni.”

állandóan csökkentgetett éhbérre, miközben meg bizonyos réteg fizetése százezrekkel ugrott meg az új adórendelet miatt (egy ügyész ismerősöm nettó 150 ezerrel visz
többet haza havonta). Erre van idejük, pénzük, energiájuk,
én meg február óta ellátatlan vagyok. Ha bármi bajom
lenne, nem kezelne az orvos. Ők ráérnek, és ez a legfontosabb, hogy ilyenekkel szórakozzanak, "nevelgessenek". ...
Szerintem arra megy ki az egész, hogy emberek peregjenek ki az ellátásból, és így javuljon a statisztika. Nagyon
buta és beteg társadalomban élünk!!“
Harmadik levél
“...most volt itt egy fél órája másodmagával, valami
Bocsinéval ... még mindig nagyon fel vagyok zaklatva, ez

Második levél
“Nikoletta ma jön ki felülvizsgálatra. Leellenőrzi, hogy elpakoltam-e a magnókazettákat, és ezáltal sikeresen
"megnevelt"... Már előre görcsben van a gyomrom, annyira abszurd ez az egész, és tehetetlen vagyok, mert ő a
hatalom, nekem pedig tényleg szükségem van erre az
Karen Noles festménye
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maga a Gestapo! Bocs, hogy ezt kell mondjam, de borzalmas emberek. Rideg, lelkiismeretlen és buta volt mindkettő. Ezeket ki kéne rúgni páros lábbal. Nem tudom írtam-e,
azt hiszem nem, hogy az első látogatás alkalmával leszaladtam ide a húszemeleteshez, a kihelyezett hivatalba (a
Szentpéteri kapuban lakom, és itt egy nagyon kedves nő
van). Elsírtam neki magam, hogy engem így még nem aláztak meg, ő erre telefonálgatni kezdett, letolta ezt a Nikolettát is, az ígért fűt-fát, de itt már velem megint a magas lóról beszélt, még erősítést is hozott magával, és ketten támadtak rám a saját lakásomban, így nem nagyon
tudtam szóhoz jutni, mivel leugattak, pedig fel voltam készülve érvekkel. Mondtam nekik, hogy mutassák meg azt,
ami alapján ítélkeznek, mert az hogy rend, az relatív. Ezt
ők is beismerték, és mondja, hogy bogár. Mondom nincs
bogár itt, nem is volt soha, egyéb? Azt mondja, hogy ha a
ruha halomba áll, az gyúlékony. Ez hülyeség, de mondjuk
nálam nem állt a ruha halomba. Akkor mi? Szóval végig
ez a stílus, csak a kötekedés és a magyarázkodás, de mivel elpakoltam neki a kazettákat, úgy ment el, hogy minden rendben van. Azt mondja, ő nem sértegetett engem.
Mondtam, hogy akkor nem sírok az ügyintézőnek. Nem
csak anyázva lehet sértegetni, hanem a stílussal. De ahogy nézett mindkettő, ilyen hideg tekintettel, abban aztán semmi szociális érzékenység nem volt, csak a végrehajtó kíméletlensége. Még panaszt fogok tenni a humán
főosztályon is, mert szerintem ez az eljárás 100 %-ig jogsértő. Ez a Bocsiné mondta ki a száján, hogy a rend relatív, ezzel akkor tulajdonképpen elismerte, hogy mindenki
ki van szolgáltatva az ő szubjektív véleményüknek, és nekem abszolút nem lennének jogaim, ezek szerint?”
————————————————————————————————————A levél írójának kifejezett kérésére,
nevét nem szerepeltetjük aláíróként.
Neve és címe Sz.G-nél.
————————————————————————————————————SZIRBIK GABRIELLA
szirbikster@gmail.com

KÉPZÉSFEJLESZTÉS AZ ÖSSZETART(OZ)ÁSÉRT
A szociális szakokra járó hallgatók olyan hivatást választottak, amelynek gyakorlása során lehetőségük nyílik a különféle nehézségekkel küzdő emberek segítésére. A társadalmunk életét nehezítő szociális problémákkal azonban
nemcsak ők szembesülnek. Bármelyik egyetemista fiatal még ha saját maga révén közvetlenül nem is érintett, környezetében bizonyára találkozik nehéz élethelyzetekkel, pl. a nők, fogyatékosok, kisgyermekesek munkavállalással kapcsolatos nehézségeivel.
Az ELTE TáTK által megvalósításra kerülő TÁMOP- 5.4.409/1-C-2009-0001 projekt fő célja a szociális gondolat
hangsúlyosabbá tétele a különféle egyetemi képzésekben. Ennek keretében több karral és a különféle szakmacsoportok összefogásával olyan egyetemi kurzusok, tematikák, diasorok, tankönyvek kidolgozására kerül sor, amelyek a szociálpolitika, szociális munka, esélyegyenlőség,
diszkrimináció, valamint a munkaerőpiac és foglalkoztatás területeit helyezik a fókuszba. A kurzusok között lesznek olyanok, amelyek főként nemzetközi tapasztalatok
átadását célozzák, valamint olyanok, amelyek az elméleti
ismeretek, kutatási eredmények bemutatásával a magyar
sajátosságok, problémák feltárását célozzák egy-egy tár-

sadalmi csoport vagy probléma vonatkozásában, illetve
kifejezetten gyakorlatorientált kurzusokat is kifejlesztünk.
A képzési kínálat bővítésének egy további fontos célterülete maga a segítő szakma, illetve a szociális munkás hivatást gyakorlók személye, eszközei, kompetenciái. A kidolgozásra kerülő egyik kurzus a segítő szakmák és értékek
problematikájára irányul, valamint a humán területen tevékenykedő szakembereket támogató eszköztár is szerepel a projekt kimeneti indikátorai között.
E kurzusokat több egyetemi karon, többféle képzésben
lehet majd választani. A kurzusokat kísérő könyvek és
prezentációk mindegyike esetében az ingyenes és akadálymentes hozzáférést biztosítjuk, a gyakorlatorientáltságot és az oktathatóságot szem előtt tartva.
A fejlesztések modulrendszerben történnek, amely biztosítja az interdiszciplinaritás és a szakmaközi együttműködés erősödését a tananyagfejlesztésben és oktatásban
egyaránt. A fejlesztés eredményeképpen 3 képzési modult, azon belül 15 különböző kurzust fogunk kialakítani
(kifejleszteni), valamint a szociálpolitika mesterképzési
szakon új szakirány kidolgozására és akkreditációjára is
sor kerül.
A projekt konzorciumi együttműködésben valósul meg az
ELTE Társadalomtudományi Kar és a Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület együttműködésében, az Európai
Unió támogatásával. A képzési modulok létrehozásában
és a program lebonyolításában érintett karok: ELTE Társadalomtudományi Kar, ELTE Pedagógiai és Pszichológiai
Kar és az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar.

Maria Moritz, az Osztrák Szociális Munkások Egyesületének elnöke (Österreichischer Berufsverband
für Sozialarbeiter) tájékoztatott bennünket arról,
hogy a http://europeancourage.wordpress.com/ honlap-oldalukon folyamatosan olvasható (német és angol nyelven) mindaz, ami „civil kurázsi”-ként Európában történik. Például az Új Szemlélet Csoport szociális munkásairól itt olvashatnak osztrák kollégáink: http://www.wien-sozialarbeit.at/archives/1784
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maradnak, választott szakmájukon belül.
Ezzel együtt, mint tudjuk, a közismereti órák számát csökkentik, így szinte mondhatni, ezek a gyermekek, akiket ez
a módosítás érint, jövőjüket tekintve analfabétaként kerülnek majd az utcára, programozott robotemberekként.
Nem fognak tudni leérettségizni, és saját szakmájuknak is
csak egy kis szeletét ismerhetik meg.

K.T.A.

Heves megye on-line 2012-04-13 14:05:15
http://www.hevesmegyei-hirhatar.hu/hir/
legalizaltak-a-gyermekmunkat-magyarorszagon

LEGALIZÁLTÁK A GYERMEKMUNKÁT
MAGYARORSZÁGON !
Két törvénymódosítást is azért fogadtak el április 11.-én,
hogy a Győrbe települt Audi gyárnak ezzel kedvezzenek. A
kormány ugyanis az első osztálytól gyakorlatra küldi hozzájuk a szakmunkástanulókat, ezzel együtt kevesebb közismereti órát írna elő számukra. Nemcsak az Audi, de a
Siemens is boldog a változtatásoktól, hiszen ezekkel a
módosításokkal több százmillió forintot spórol nekik a
kormány.
A most újra módosított szakképzési törvényt alig 4 hónapja fogadták el. A közismereti órák számának visszaszorításával a kormány azt éri el, hogy a szakképzésben résztvevő tanulók általános műveltségi ismeretei csökkennek,
ami viszont a jövőjük szempontjából hátrányosan is érintheti őket, hiszen továbbtanulásra, illetve munkahelyváltásra így alkalmatlanná válhatnak - tekintettel arra, hogy a
4 hónappal ezelőtti módosítás már eleve csökkentette
ezen órák számát, melyet most újból lentebb faragtak.
Ez a most elfogadott módosítás tulajdonképpen nem más,
mint a gyermekmunka legalizálása. Ugyanis már a 9. osztálytól (15 éves kortól) hivatalosan dolgozhatnak a gyárakban a gyermekek úgy, hogy maga a gyár kizárólag a saját
gyártási folyamataikra képezi ki őket. Ez viszont azt jelenti:
más munkafolyamatban, teljes mértékben jártatlanok
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A szemét-háborúnak vége!
Mi győztünk!
15 hónappal kukázást tiltó előterjesztése után most saját
tábora hátrált ki Dr. Kocsis Máté hajléktalanügyi referens
mögül, aki így kénytelen-kelletlen visszavonulót fúj. Április
5-én, Kocsis Máté "bólogató jánosaival" együtt hatályon
kívül helyezi a kukázás tiltását, így újra legális tevékenységgé válik Józsefvárosban a kukázás.
Az abszurd rendelet, mely sajnos nem az egyedüli volt az
országban, több dologra is ráirányította a figyelmet:
Megmutatta, hogy sajnos egy népszavazáson a szavazás-

ra jogosult állampolgárok egy kicsiny részét (50.000-ből),
mintegy 7.500 embert sikerült lépre csalnia a kerületi
polgármesternek és az őt támogató helyi képviselőknek,
hogy aztán ezek az állampolgárok arra szavazzanak, amit
az alkotmánybíróság nemes egyszerűséggel "hátrányos
megkülönböztetés okozásának" nyilvánított.
Rávilágított, hogy a szociális szakma helyesen járt el akkor, amikor kiállt ama szociális munkás kollégák mellett,
akik szabálysértési figyelmeztetést kaptak ill. akiket hatósági rendelkezés elleni izgatás bűncselekménye miatt elítéltek, amiért elsőként radikális szakmai akcióval hívták
fel a közvélemény figyelmét a józsefvárosi alkotmánysértő
döntéshozók rendeletére.
Magyarországon, az elmúlt 15 hónapban megtörténhetett,
hogy egy önkormányzat, annak polgármestere és képviselői - túllépve jogalkotó hatáskörükön - hátrányos megkülönböztetést okozzanak magyar állampolgároknak. A józsefvárosi döntéshozók ahelyett, hogy arra költenék a választópolgárok pénzét, hogy a nyomort enyhítsék, badarságokra pazarolták azt, anyagi eszközök segítségével alkotmányellenes kérdésekkel kapcsolatban kiírt népszavazáson próbáltak meg kirekeszteni és bűnözővé nyilvánítani egyes társadalmi csoportokat.
Szociális munkásokként mi mindent elkövettünk, hogy gátat szabjunk és megakadályozzuk a kukázásra szoruló
embertársaink törvényen kívül helyezését. A szemétháború utolsó előtti lépéseként, feljelentést tettünk hivatali
visszaélés, közösség tagja elleni erőszak, zaklatás és
kényszerítés miatt "ismeretlen tettesek" ellen.
Végül engedjék meg, hogy köszönetet mondjunk mindazoknak, akik a rendelet visszavonása érdekében fórumokat szerveztek, a józsefvárosi népszavazáson a "nemek"
mellett kampányoltak, szórólapokat terjesztettek. Azoknak, akik tüntettek ellene, akik, tiltakozásuk jeléül, a decemberi hidegben a szabálysértési iroda előtt éjszakáztak,
akik végigülték velünk a tárgyalásokat. Köszönjük volt és
jelenlegi tanárainknak, mindenkinek, akik mellettünk álltak, civileknek és szakmabelieknek, fedél nélküli aktivista
barátainknak, az újságíróknak és bloggereknek, a velünk
szolidaritást vállaló nemzetközi szociális szakmai szervezeteknek: egyszóval Mindenkinek!
ÚJ SZEMLÉLET
ujszemlelet@gmail.com
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A MAGYAR SZEGÉNYSÉGELLENES HÁLÓZAT
NYILATKOZATA
Dr. Réthelyi Miklós miniszter
Dr. Navracsics Tibor miniszter
Soltész Miklós államtitkár
részére
Nemzeti Erőforrás Minisztérium
1055 Budapest, Szalay u. 10-14.
Tisztelt Miniszter Úr!
A kormány 2012. április 15. határidővel1 azzal bízta meg
Önt, hogy javaslatot dolgozzon ki arra vonatkozóan, hogy
hogyan lehet pénz helyett utalványban adni a családi pótlékot és a segélyek zömét, és ezzel kötötté tenni a pénz
felhasználását.
Alulírott civil szervezetek képviselői arra szólítjuk fel Önt,
hogy a megbízatása szerint adandó válaszában arról tájékoztassa a kormány tagjait, hogy a felvetett javaslatot –
nevezetesen a családi pótlék és a különböző szociális
segélyek – részben vagy egészben készpénz-helyettesítő
1

1084/2012. (III. 30.) kormányhatározat az egyes szociális jellegű
ellátások készpénz-helyettesítő eszköz alkalmazásával való folyósításával kapcsolatos egyes feladatokról

eszközben történő kifizetését Ön, a szociális területért is
felelős miniszter szakmailag elfogadhatatlannak tartja,
mivel:
E szabadságkorlátozás igénye mögött az a feltételezés
van, hogy a szegények és gyerekesek nem rendeltetésszerűen használják fel az állami támogatásokat. A feltételezés téves, előítéletes és megalázó. Számos hazai és külföldi kutatás szerint a szegény gyerekes családok túlnyomó többségében a gyerekek az elsők. A gyerekek szükségleteit a lehetséges maximumig kielégítik, a szülők nélkülöznek inkább. Ha valaki mégis rosszul használja fel a
pénzt, szociális szolgálatokkal segítik. A szélsőséges esetekben pedig a szenvedélyfüggő úgyis szerez pénzt, először például eladja a pénzhelyettesítőt, és a helyzet romlik
tovább.
Indokoltnak tekintett esetben egyébként már most is lehetőség van természetben nyújtani a családi pótlékot vagy a
segély egy részét.
Pénzgazdaságban nem lehet pénz nélkül létezni. Meghatározott célra (pl. óvodai díj fizetése, villanyszámla fizetése) lehet utalványt használni. Általános pénzhelyettesítőként az utalvány a piacot torzítja (monopóliumok, az áremelés lehetősége miatt), a helyzetekhez alkalmazkodó
rugalmas pénzfelhasználást, a szegények egyik fontos
megélhetési stratégiáját pedig ellehetetleníti.
A családi pótlék a törvény betűje szerint havi rendszerességű állami hozzájárulás a gyermek neveléséhez és iskoláztatásához. Ebben van fűtés, víz és világítás, iskolai
könyv és ceruza, gyógyszer és buszbérlet, ruha - használt
ruha boltból. Aki segélyen él, annak egyszerűen minden
szükségletét a segélyből kell fedeznie. Milyen kártya jó
minderre?
Az Erzsébet kártyából haszna lesz a kártyát előállítóknak,
a forgalmazóknak, az elfogadóhelyeknek, valamint a minden kártya után jutalékot kapó Magyar Nemzeti Üdülési
Alapítványnak és a tulajdonában álló (szabadidős programokat nyújtó stb.) társaságoknak. A családi pótlékból és
segélyből ilyen módon más kézbe kerülő hasznokat ki
fogja megfizetni?
És kire hárulnak majd a 400-600 milliárd forint értékű
kártya adminisztratív költségei?
A kártya bevezetésének súlyos költségei vannak. E költségekre nincs pénz a költségvetésben.

Ezért a kormány egyik miniszterének kell ugyancsak április 30-ig kitalálnia, hogyan lehet ezt az ügyet olyan fejlesztésként feltüntetni, amelyhez az Európai Unió pénzét lehet
felhasználni az Új Széchenyi Terv egy „kiemelt projektje”
keretében. Az elgondolás valószínűleg jogsértő.
E mellett erkölcstelen az Európai Unió adófizető polgáraival szemben, akik a magyar szegénység helyzetének javítására szánták az Európai Szociális Alapot.
Ezúton kezdeményezzük széles körű civil és szakmai párbeszéd elindítását a családtámogatási és a segélyezési
rendszer átalakításáról! A további egyeztetésekkel kapcsolatos visszajelzésüket Márton Izabella, a Magyar Szegénységellenes Hálózat hálózatigazgatója felé a 06-30590-2029-es telefonszámon és a hapn@hapn.hu e-mail
címen várjuk!
Üdvözlettel:
Budapest, 2012. április 6.
Aláíró szervezetek




















Arany Liliom Alapítvány
Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szakszervezete
Civil Mozgalom
Család, Gyermek, Ifjúság Egyesület
Csillagfény Alapítvány
Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány
GYERE Gyerekesély Közhasznú Egyesület
Hallássérültek Rehabilitációjáért Küzdők Egyesülete
Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület
Igazgyöngy Alapítvány
Létforrás Ifjúságvédelmi Alapítvány
Magyar Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálatok
Országos Egyesülete
Magyar Szegénységellenes Hálózat
Soteria Alapítvány
SZÉNA Egyesület a Családokért
Szociális Innováció Alapítvány
Szociális Szakmai Szövetség,
TAVAM - Társaság a Várandósság és Anyaság Megszenteléséért
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Megkülönböztető sajátossága ennek a rendszernek, hogy:
 Egy, országos központi, egységes adatbázisban rögzíti
az ügyfelek adatait
 Néhány kivételtől eltekintve minden szociális ellátást
igénybe vevőre kiterjed
 Napi, „up-to-date” adatrögzítést követel meg
 On-line történik az egyes adatok átvitele

MEGHEKKELTÉK AZ NRSZH HONLAPJÁT…
A minap egy proteszt csoport meghekkelte az NRSZH
(Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal) honlapját,
majd e fricska múltával napirendre is tértünk az eset fölött. A nagyközönség keveset, vagy semmit nem tud arról,
hogy a honlap ikeroldalán, a Szociális Ágazati Portálon
(http://www.szocialisportal.hu) hónapok óta folyik a
KENYSZI ([K]özponti [E]lektronikus [NY]ilvántartás a [SZ]
olgáltatást [I]génybevevőkről) adatbázis kiépítése több tízezer szociális ellátást igénybe vevő polgár személyes adatainak a feltöltésével. Ilyen szempontból messze nem olyan vicces a minapi fricska, mely demonstrálta, hogy ezek
a központi, kormányzati felületek akár föl is törhetőek, az
adatbázisok akár letölthetőek is lennének.
Úgy két hete kör-e-mailben megkérdeztük Európai Unióbeli kollégáinkat, hogy náluk működik-e olyan ügyfélnyilvántartási rendszer, mint amilyent most nálunk bevezetnek, vagy valami hasonló. A válaszokból egyértelműen
kiderült, amit addig csak sejtettünk, hogy ehhez hasonló
sem működik egyik tagországban sem. Amin leginkább elcsodálkoztak a válaszadók, az az volt, hogy hogyan enged
ilyen rendszert működtetni a magyar adatvédelmi törvény,
illetve az, hogy hogyan lehet egy ilyen, feltételezhetően
rendkívül költséges rendszert egyáltalán bevezetni, működtetni.
A szociális szakmában dolgozókat hetek óta heveny izgalomban tartja és dömpingszerű adminisztrációs pluszmunkára kényszeríti a bevezetés alatt álló KENYSZI-rendszer.
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Ez egy egészen elképesztő méretű elektronikus adatrögzítési és –átviteli, tárolási stb. üzemszerű működést igényel.
Hab a tortán, hogy mindezt úgy nyomják le rendeleti úton
a hazai szociális szolgáltatók torkán, hogy egy fillért sem
biztosítanak arra, hogy mindenhol legyen használható számítógép, internet kapcsolat, egyáltalán fedezet a rendszer
működtetéséhez szükséges napi adminisztrációs plusz
munkára. De még tanulságosabb, ahogy a hazai szociális
szakma ezt úgy, ahogy van lényegében ellenállás nélkül,
védtelenül, csendben lenyeli, „megtörténik vele”. (Zárójelben: mielőtt még bármilyen jogszabály egyáltalán jogszerűvé tenné a - folyamatos fejlesztés alatt lévő - szoftver
ügyfél-szelekciós mechanizmusait.) Külön „szépsége” a

KENYSZI-nek, hogy eddig még senki nem tudta értelmesen elmagyarázni, megmondani, hogy miért is van rá szükség? Mi a célja, értelme?
Csak feltételezések keringenek arról, hogy egy ilyen központi rendszer segítségével próbálják kiszűrni a szolgáltatások kettős használatát, vagy éppen megakadályozni valamifajta normatív támogatási visszaéléseket (?), ezek azonban pusztán feltételezések, amíg jogszabályi hátterük
meg nem valósul, s ez utóbbi azért mindmáig kérdéses.
Nem beszélve arról, hogy e célokat ennél sokkal egyszerűbb és olcsóbb módon is el lehetne érni.
Sok más mellett mindenképpen elgondolkodtató, hogy az
ország jelenlegi gazdasági helyzetében, a szociális ellátások jelenlegi finanszírozási körülményei között, maguknak
a kapható/nyújtható ellátásoknak a színvonala mellett éppen nálunk jöjjön létre - teljesen unortodox módon - egy olyan drága és ki tudja mire való szociális ügyfélnyilvántartó rendszer, mely egész Európában párját ritkítja.
GYŐRI PÉTER
gyori_peter@yahoo.com
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EGYSÉGES FELLÉPÉST SÜRGET A SZOCIÁLIS SZAKMAI SZÖVETSÉG
A szociális szakma hatékonyabb érdekképviselete – ez a fő célja az
Európai Unió által támogatott projektnek, melynek záró-konferenciáját
május 25-én rendezte a Szociális Szakmai Szövetség (3Sz) Budapesten. Hamarosan megjelenő „Konferencia-különszám”-unk az előadások háttértanulmányait fogja tartalmazni.
A Szociális Szakmai Szövetség (3Sz) megalakulása, 1995 óta azokat a
társadalmi szervezeteket fogja össze, amelyek együttműködésükkel
hozzá kívánnak járulni a szociális szakmák érdekérvényesítő képességének növeléséhez és a Szociális Szakmai Kamara létrejöttéhez.
Konferenciánk két fő témája egymással szoros kapcsolatban áll.
Az első előadás a szervezeti érdekvédelmi tevékenységek, akciók,
nemzetközi jó gyakorlatok bemutatásáról szólt. Erre az előadásra
Maria Moritz-ot, az Osztrák Szociális Munkások Szövetségének elnökét, az International Federation of Social Workers (IFSW) végrehajtó
bizottság tagját kértük fel. A fogalom tisztázását és a módszerek bemutatását követően az előadó rátért a szociális munkás szakma e módszerekkel való támogatásának jelentőségére.
A második fő vonulat a hazai alternatív szociálpolitikai koncepciók ismertetését, összehasonlítását tűzte maga elé célul. Ez a rész három
előadást foglalt magába, mindegyikük a rendszerváltást követő különböző kormányzatok szociálpolitikai koncepciót ismertette, elemezte. Az
előadások, az elhangzás sorrendjében:
1.) „A ’SZOLID’ és a ’Tékozló koldus’ c. szakértői anyagok”
Előadó: Mózer Péter, az ELTE egyetemi oktatója, szociálpolitikus,
szaktanácsadó;
2.) „A Nemzeti Szociálpolitikai Koncepció - több mint szakértői anyag”
Ea: Nyitrai Imre szociológus, szociálpolitikus, c. főiskolai docens;
3.) „A magyarországi szegénység vizsgálata és a mélyszegénység csökkentését szolgáló új szakpolitikai eszközök kidolgozásának eredményei, javaslatok ismertetése”
Előadó: Scharle Ágota, a Budapest Intézet kutatója.
A szakpolitikai bemutatón (az ismeretterjesztésen túl) arra a kérdésre
kerestük a választ, hogy az elmúlt évek szociálpolitikai reformkísérletei
vajon miért is buktak el sorra, s van-e máig ható aktualitásuk.
A két téma közvetlen összefüggéseire itt derült fény: világossá vált a
szociális szakma érdekérvényesítő képességének gyengesége, és hogy
a szakmai alapokon nyugvó javaslatok jórészt ezen buknak el, a politika motiválta döntések javára.
Érdekes volt - kérdések és válaszok formájában - feltárni és összehasonlítani azokat a sarokpontokat, értékválasztásokat, melyekben a
különböző szakmai irányzatok képviselői megegyeznek.
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Tisztelt Magyar Máltai Szeretetszolgálat Vezetősége!
Engedjék meg, hogy nemtetszésünket fejezzük ki amiért Önök Bálint
Gergely szociális munkás kollégát politikai szerepvállalása miatt bocsátották el. Az eljárás törvényes, de semmi esetre sem tisztességes.
Az Önök dolgozói között van olyan kolléga, aki régebben egy politikai
párt színeiben, önkormányzati választáson indult, az interneten fellelhető fényképek alapján rendszeres résztvevője politikai demonstrációknak. Reméljük, őt nem érte hátrány ezen tevékenysége miatt!
Ugyanakkor megemlíthetnék Vecsei Miklós hajléktalanügyi biztosi kinevezését, amely az akkori egészségügyi, szociális és családügyi miniszter (Csehák Judit-MSZP-SZDSZ kormány) felkérésére történt. A
fentiek tükrében engedjék meg, hogy felhívjuk a figyelmüket, hogy
nem helytálló a Facebookon megjelent közleményük, amelyben a következőt állítják:„A Magyar Máltai Szeretetszolgálat huszonhárom éve
teljesíti küldetését Magyarországon, és ez idő alatt semmilyen politikai tevékenységet nem folytatott.”
Mi megbocsátunk Önöknek, de vajon a szakma megbocsát-e?
Jézus mondta: "Ekkor hozzámenvén Péter, monda: Uram, hányszor
lehet az én atyámfiának ellenem vétkezni, és néki megbocsátanom?
Még hétszer is? Mondá néki Jézus: Nem mondom néked, hogy még
hétszer is, hanem még hetvenhétszer is."
(Máté evangéliuma 18:20-22)
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