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KÖZÖSSÉG - HÁLÓ
„A LEGCIVILEBB MINISZTER … ÉS AZ IGAZI SIKER”
Interjú Göncz Kinga
ifjúsági családügyi szociális és esélyegyenlőségi miniszterrel

Göncz Kingát ugyan hárman ostromoltuk kérdéseinkkel a HÁLÓ
szerkesztőségéből (Szoboszlai Katalin, Eszik Zoltán és Gosztonyi Géza), de ez cseppet sem jelentette azt, hogy ebben a beszélgetésben mi
lettünk volna az „Össztűz”, de még csak a „HVG utolsó előtti oldala” sem. Számunkra ez egy baráti beszélgetés volt: igazi ajándék a
HÁLÓ Karácsonyi számába.
Szociális munkásként nagy öröm interjút készíteni az ország „legnagyobb minisztériumá”-ban. Akkor most te vagy a „legnagyobb
miniszter”?
Göncz Kinga: Azért ezt nem mondanám.
A kérdés persze azt puhatolta, hogy milyen érzés lehet az ország
legnagyobb minisztériumát vezetni. Én bizony elképzelni se tudom, mit tennék, ha én ülnék a helyeden.
G.K: Most épp az átalakulási folyamat közepén vagyunk. Valóban
szóba került már korábban is, hogy az esélyegyenlőségi tárca nélküli
miniszter által felügyelt területek, és a szociális terület összevonásával nagyobb hangsúlyt kaphatna a munkánk. Aztán egyre több ügy
került hozzánk, s az eredmény minden várakozást felülmúlt. Ezért
most az a legfőbb feladat, hogy mindezekből a területekből egy működőképes intézményt alakítsunk, ráadásul mindezt a ciklus közepén,
ami nagyon nehéz. Több korábbi munkahelyről kell integrálnunk a
munkatársakat, rengeteg helyen folynak párhuzamosan a tárgyalások,
hogy melyik ügy hova kerüljön.
Mi lehetne az üzenete ennek a folyamatnak és az új, soknevű minisztériumnak?
G.K: Az „üzenet”-tel nincs is baj, egyértelműen a „társadalmi igazságosság” megteremtése a feladatunk.
Akkor miért nem az lett a neve? Vagy valami hasonló ...
G.K: Jobbnál jobb neveket találtunk ki: Szolidaritási Minisztérium,
Társadalmi Összetartozás Minisztériuma, Esélyegyenlőségi Minisztérium és mindenféle egyéb. Sokak elvárása volt azonban, hogy a névben minél több eredeti elem, eredeti formájában jelenjen meg: az „ifjúsági”, a „szociális”, az „esélyegyenlőségi”. Pontosan azért, hogy
mindenki rá tudjon ismerni arra az identifikációs pontra, ahonnan éppen jön. Úgyhogy még az is fölmerült, hogy legyenek benne a névben a nemzeti kisebbségek is. (Egyedül a fogyasztóvédelemnél nem
merült fel ilyen igény.) Végül azonban le kellett zárnunk a vitát, mert
olyan hosszú lett volna a név, hogy tényleg nem fért volna ki egyetlen levélpapírra sem. Így született aztán kompromisszumként az elnevezés.
Kanyarodjunk vissza az „üzenet”-hez. Tehát: az „üzenet” a folytonosság maga? Ha ugyanis a neveket megőrizzük, akkor nekem
ez az „üzenet” jön át.
G.K: Bizonyos szempontból a folytonosság nagyon fontos volt, hogy
mindenki megtalálja a helyét az egészben. De az „üzenet” szempontjából az is fontos volt, ez egy nagy súllyal bíró minisztérium legyen.
Szerintem a másik fontos „üzenet” a kompromisszumkeresés, amiben a te szereped döntő, hiszen az egész eddigi pályafutásod
erről szól.
G.K: Mire gondolsz?
Arra, hogy a szakma és a nyilvánosság felé megjelenített üzenet-
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ben mi az új, mi a személyes elem. Van-e
benne olyan új üzenet, ami az összeillesztett nevekből és funkciókból, Göncz Kinga
személye nélkül nem jönne ki?
G.K: Ami az előzményeket illeti, nekem elég
sok mindenhez valóban személyes közöm
volt. A „szociális”-hoz konkrétan, több szempontból is. Aztán az utóbbi időben a nevemhez kapcsolódott az esélyegyenlőség területe
is, ami ugyebár két különböző struktúra. Mert
míg a „szociális”-t inkább a hagyományosabb, szakminisztériumi, főosztályi működés
jellemzi, addig az „esélyegyenlőségi” kezdettől fogva inkább koordinatív funkciót jelentett. Valószínűleg ezen a ponton nagyon jól
szét fog válni a tárca klasszikus szakminisztériumi és koordinatív működése. Az „ifjúsági”
feladatokat is inkább koordinatív jellegűnek
látom, hiszen van „ifjúsági” eleme az oktatásügynek, a foglalkoztatás-politikának, a honvédelemnek, és mindezt koordinálni kellene. A
„gyermekügy” is koordinatív terület, mert az
ellátó rendszer az egészségügyben is, és máshol is működik. Leginkább tehát ez a kétfajta
működés lesz jellemző ránk.
Egy kicsit visszamennék az időben. Nem
tudom, szoktad-e figyelemmel kísérni Németh Laci levelezési listáját? Én azt az időszakot eleveníteném fel, amikor elindult
egy állásfoglalás, és hozzá egy aláírásgyűjtés azért, hogy a szociális ágazatnak
legyen saját minisztériuma. És ez most
megvalósult. Szerintem, ez a szakma sikere is.
G.K: Igen, ez a szakma igazi sikere.
S ha ebben egyetértünk, akkor a kérdésem
ez: Mit gondolsz arról, hogy a ciklus végére mi jelenti majd a szakma sikerét és a
szakmai sikert? Nem jóslatot várok Tőled,
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hanem inkább a vágyaidat oszd meg velünk. Mit szeretnél elérni a ciklus végére?
G.K: A szociális szakma felmérte, hogy nincs jó érdekérvényesítő pozícióban, ezért elindult egy állásfoglalás a levelező listán. Sok ellentmondással ugyan, de az is része
volt ennek, hogy: „Bennünket itt nem vesznek figyelembe, bennünket itt nem vesznek komolyan. Hát micsoda
demokrácia ez?” És egyszer csak áttört, meghallgatásra
talált az üzenet. Tulajdonképpen ez már akkor megtörtént, amikor a Medgyessy Péter bejelentette, hogy átalakulást tervez, csakhogy az akkor le is állt. Akkor még
nem minisztérium, hanem egységesített kormányhivatal
jött volna létre. Gyurcsány Ferenc miniszterelnöki kinevezésével vált egyértelművé, hogy ez a terület nagyonnagy hangsúlyt kap ezután. De ebben a döntésben a szakma erős érdekérvényesítése is közrejátszott. Ezért gondolom, hogy ez egy igazi szakmai siker.
Szabadna egy fotót csinálni közben? ( A legnehezebb
gondolat közben … )

mi kohézió” horizontális terve. Izgalmas dolog lesz azt
kitalálni, hogy hogyan vigyük be ezt a horizontális szempontrendszert minden tervezési „nyaláb”-ba, a tárcák és a
regionális munkacsoportok gondolkodásába. Például az
akadálymentesítés ügyében ne csak annyi történjen, hogy
a tárcánk kiír egy pályázatot, hanem az is, hogy az akadálymentesítés szempontrendszere legyen benne mindazoknak a gondolkodásában, akik foglalkoztatásról vagy
regionális fejlesztésről beszélnek. Ezt sokkal nehezebb
elérni, mint végigvinni egy saját operatív programot. Viszont nagyobb eredmény, ha ez belekerül az emberek
gondolkodásába.
Az Európa Terv II. olyan terv, amelyben a vertikális tárca-programok ugyanúgy benne lesznek, mint a régióké.
Nagyon sok EU pénz fog eljutni a régiókig, nagyságrenddel több mint most. Ha az Európa Terv II.-t jól megcsináljuk, akkor 2007-ben nyugodtan mehetünk el nyaralni.
Boldogan letehetjük a tollat, és azt mondhatjuk, hogy ettől kezdve 2013-ig az történik, amit elképzeltünk.
Ez nem hangzik rosszul.
G.K: Nem olyan típusú célokról beszélek tehát, hogy
ennyivel vagy annyival csökkentünk valamit, pl. mennyivel nő a foglalkoztatás, vagy mennyivel nő a bölcsődei
férőhelyek száma, hány intézmény fog létrejönni, mert
ezeket a számokat már sorra beírtuk a Társadalmi Kirekesztés Elleni Cselekvési Tervbe. S bár ezek a tények nagyon fontosak, de ezen túl a közös gondolkodás volt az
igazán fontos. Az például, hogy a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma végiggondolta, hogy mi a teendője
a társadalmi kirekesztéssel kapcsolatosan. Tehát megnőtt
a kooperatív működés jelentősége. Ez kevésbé látható, de
talán hatékonyabb, mintha az ember egy tárcát - a többitől függetlenül - önmagában működtet.
Közös gondolkodás, közös pénz?
Igen. A következő évben főleg olyan programokat szeretnénk támogatni, ahol a pályázati, az önkormányzati, a
kisrégiós vagy akár a regionális pénzeket is egymás
mellé teszik. (Ilyenek lehetnek például a roma telepek
felszámolását célzó pályázatok.) Tehát nem mi oldjuk
meg az adott térség roma- vagy oktatási problémáját, hanem ők is próbáljanak áldozni erre a célra, ha mi is egyeztetünk velük szakmailag. Jó példa erre a csereháti
kistérségre költött fél milliárd forint. Év közepén „hirtelen” el kellett költeni fél milliárdot, egy kisrégióra. Ennyi
pénzt nagyon egyszerű bárhova belepumpálni. Csak oda
kell adni embereknek. De mi értelme, ha ők nem teszik
hozzá a saját erejüket és elképzeléseiket? (Az ellenpélda:
Ózd, ahol húsz éve ez történik.) Megszületett az ötlet,
hogy hogyan lehet lépésről-lépésre megvalósítani a nagyon elmaradott területeken a humán erőforrás-fejlesztéssel induló célokat. Mi biztosítottunk majd 500 milliót, de
együttműködő támogatóként megpróbáljuk megnyerni a
szlovák kormányt is. A Cserehát régió átnyúlik az államhatáron, de ennek jelentősége az EU csatlakozással megszűnik, és közös célunk lehet a két országbeli térség közös fejlesztése. Nem is beszélve arról, hogy magyar anyanyelvű romák a szlovák oldalon is laknak. A projektben
megpróbálnak további kapcsolatokat létesíteni, és további

Készül az interjú dr. Göncz Kinga, ICSSZM miniszterrel:
Gosztonyi Géza - HÁLÓ főszerkesztő; Szoboszlai Katalin - HÁLÓ
szerkesztő; a kameránál dr. Eszik Zoltán - HÁLÓ szerkesztő

G.K: Egyrészt akkor beszélhetünk sikerről, ha (és ez a
kevésbé látványos része) a kormányzati közgondolkodásba egy sajátos gondolkodásmódot, speciális szempontokat tudunk bevinni. Azoknak a szempontjait, akiknek a hangja nem hallatszik el a kormányzati szintig. Ehhez pedig folyamatosan jelen kell lenni, és folyamatosan
képviselni kell az érdekeiket, sokszor helyettük is.
A másik fontos elem, hogy folyamatos párbeszéd legyen a szakmával. Ami nem jelenti azt, hogy mindig
minden úgy is lesz, ahogy azt a szakma szeretné. Meg
kell tanulnia az embernek, hogy ez egy sokszereplős
játszma: a politikai pártoké, a szakmáké, a civil szervezeteké. Túlságosan sok tényezőtől függ, hogy egy-egy ügynek mi lesz a kimenetele. Azt azonban elvárom, hogy
tisztességes és valódi, érveket ütköztető párbeszéd legyen. Ennek a kultúráját már korábban is megteremtettük
a minisztériumban.
A harmadik, ami szintén nem látványos, és ez sem számokban mérhető, a 2007-2013 közötti „Második Európa
Terv” tervezésének elindulása, ahol a miénk a „társadal-
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pénzeket egyesíteni. Hidakat akarnak építeni. Szimbolikus és tényleges hidakat! Mindezt három éves, „nagy”
programban lehet megcsinálni. El lehet indulni az első
évben azzal, hogy embereket keresnek, bevonják őket a
programba, képzést biztosítanak a számukra, stb. A második évben már beindulhat a tényleges közösségi terveken alapuló program. A harmadik év végére talán képes
lesz a régió arra, hogy további pénzeket is bevonjon.
Mindezt a gondolkodásmód megváltoztatására hoztam
fel példaként. Látványos lenne belepumpálni félmilliárdot
a Cserehátba. Látványos lenne azt mondani, hogy építettünk ennyi utat, elvezettünk ennyi szennyvizet, stb. De a
csereháti terv nem csak erről szól, hanem az együttműködésről, a másfajta gondolkodásmódról.
A gondolkodásmód megváltoztatása minden képzés lényege. S most itt állunk a Bolognai folyamat kellős közepén; zajlik a felsőoktatás átalakulása - ami érinti a
szociális felsőoktatást is. Szerinted milyen szakembereket fogunk képezni a jövőben? Milyenek legyenek a
szociális munkások, a szociálpolitikusok? Mit gondolsz erről, a képzéseket megrendelő minisztérium nevében és, mint oktató?
G.K: A legfontosabbnak azt látom, hogy közösségi szociális munkásokat kell képezni. Ezen a területen lehetne a
leginkább továbblépni. Ha nem tudunk olyan kisközösségeket szervezni és megerősíteni, amelyek a maguk szintjén befogadóak, akkor hiába erőlködik mindenki: a minisztérium, a szakma és az EU.
Ezzel kapcsolatban a legdöbbenetesebb élményem az
volt, amikor Kiskunhalasról elindultak a részben kerekes
székkel közlekedő, részben egyéb fogyatékossággal élő
emberek, és eljöttek a minisztériumig, azzal a megfoghatatlan panasszal, hogy Halason rossz az élet. Kiderült,
hogy nem is pénzt kérnek. Leginkább a kirekesztettségük,
az információ-hiány a problémájuk, és az, hogy nincs aki
szóba álljon velük. Mindenki csak azt hajtogatja, hogy
„Nem a mi asztalunk”. Még a családsegítő is! Nincs ott
egy helyi civil szervezet, ami megszervezze nekik/velük
az értelmi fogyatékosok nappali elfoglaltságát. Ott ülnek
ezek a családok elszigetelve egy idős mamával, egy fogyatékos gyerekkel, és kapcsolatokat keresnek. Eljönnek
kerekesszékkel, ami egészen kétségbeejtő, miközben csak
oda kéne küldeni egy közösségfejlesztőt, aki felhívja a figyelmét a polgármesternek…
Nevezzük inkább közösségi munkásnak. (Legyen ez a
„béke-szó”.)
G.K: Ez a „béke-szó”? Rendben, nevezzük így.
Mintha hájjal kenegetnének! Hiszen mindezidáig a
szociális szakmát túlzottan nem érdekelte a „közösség”. A szociális szakma inkább az egyéni segítségnyújtás iránt érzett elkötelezettséget. Te is láttad, hogy
Vercseg Ilikáék mennyit küzdöttek a közösségfejlesztés elismertetéséért (a közművelődési ágazatban), pedig potenciálisan rendelkezésükre állt a művelődési
házak országos hálózata. Lehetett volna közösségi orientációjú a családsegítő, a falugondnok, a kistérségi
referens, de mégse lett az. S pusztán attól, hogy az Európai Uniónak van pénze, elvárása, orientációja a he-

lyi közösségek erősítésére, önmagától még nem fog
működni, sem a közösségfejlesztőkkel, sem a szociális
ágazatban, mert ez egy másik ország. Szerintem itthon
szinte csak az működik, amire jogszabály van. Ez a
közép-kelet-európai működésmód alfája és omegája.
Itthon sajnos ciki, ha kis közösségeket próbál valaki
generálni - pátens nélkül. Már pedig ilyen „felhatalmazása” gyakorlatilag senkinek nincs. Pátens nélkül,
szerintem ez továbbra sem fog működni. Társadalmi
problémákra akkor lehet megoldást találni, ha minden
szinten egyszerre teszünk valamit. Fent is, lent is, középen is. Tehát kellene: (a.) közösségi munkás képzés, (b.) a családsegítő szolgálatokban ilyen típusú
munkakör (pl. Izraelben minden önkormányzatban
alkalmaznak legalább egy ilyen szakembert). Nálunk
mindez még nincsen. Hát rajta! Csináljuk meg! S e folyamatban a minisztériumnak döntő szerepe lenne.
G.K: Kérdeztétek, hogy milyen szociális munkásra lenne
szükség. Szerintem ilyen kéne, aki ráadásul nemcsak ezt
tudja, nemcsak erre képes.
Szóval nyitott kaput döngetünk.
G.K: Szerintem sürgősen lépnie kell ezen a téren a szakmának. Sok szervezettel dolgoztam már, és leginkább arra próbáltuk meg rávenni őket, hogy „menjenek ki a terepre”. Ne csak annak segítsenek, aki bejön és segítséget
kér. Ma a szakma leginkább azzal tud valamit kezdeni, aki bejön és panaszkodik. Ez az „egészségügyi modell”.
De amikor azt mondjuk a tréningjeinken, hogy tessék utánanézni a kerületben, a településen, a legkülönfélébb helyeken és szervezetekben, hogy mi van a lakótelepen, mi
van az idősekkel, illetve tessék felkeresni őket, akkor sajnos iszonyatos ellenállást tapasztalunk, mert a szakemberek nem tudják, hogy ezt hogyan kell csinálni.
Ennek a legjobb példája volt a három szegénység-ellenes nap, (Lásd: HÁLÓ 2004. július, 6-9. old.) ami
úgy indult, hogy az Európai Szegénységellenes Hálózat (EAPN) felkérte a 3SZ -t, hogy vigyen Brüsszelbe
5 szegény embert. Ismered ezt a történetet? És mi történt? A 3SZ elnökségi ülésén mindenki csak ült (én
is!) mint a Bálám szamara, mert fel sem tudta tételezni, hogy ez más is lehet, mint egy protokoll rendezvény. A megvalósult rendezvényen ott ült mind a 25
EU tagországból 5-5 szegény ember, és a másik oldalon a top európai politikusok. Döbbenetes volt látni,
hogy „európai” módon tudtak beszélgetni egymással.
A plenáris ülés egyik üzenete az lett, hogy: „Ha az európai kormányok a szegények hangját akarják hallani
- öt perccel ezelőtt Te is ezt említetted -, akkor dolgozzanak ki olyan indikátorokat, amelyekkel ez biztosítható.” Mi is történt? Ezek a szegény emberek két nap
alatt megértették azt, amit egy szociális munkásnak
évekig kell magyarázni. Azt, hogy: „össze kell fogni”.
G.K: Tegnap Rotterdamban voltam, és levetítették ezt a
filmet, és pontosan ezt mondták el.
Az én workshop-omban merült ez fel a javaslat, és végigkísértem, ahogy elhangzott a plenárison és ahogyan bekerült a konferencia üzenetei közé. Számomra
az a folyamat lényege, hogy néhány szegény ember
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így „üzenhetett” a saját kormányának - Brüsszelen
keresztül. Ott tehát valami egészen új dolog történt.
(Az, amit pl. a lengyel nők is csináltak, amikor elégedetlenek voltak a saját nőszervezeteikkel, és ezért elmentek a brüsszeli női lobby-csoporthoz és azon keresztül „rászóltak” a saját nőszervezetükre, meg a saját kormányukra. A szegények esetében is pontosan ugyanez történt.) Brüsszelben megszületett az érdekérvényesítésnek egy új mechanizmusa. A jog tradicionálisan azt mondja, hogy csak akkor mehetsz Strassbourgba, ha már minden jogi lehetőséget kimerítettél
a saját országodban. A civilek ezzel szemben valami
olyan dolgot találtak ki, ami bizony párját ritkítja!
G.K: Más nézőpontból ugyan, de ebben én a következő
problémát látom. Egész Európa küszködik a társadalmi
részvétel dilemmájával. Megvolt a választás, demokrácia
van, de ez szemlátomást nem elég. Az emberek igényt
tartanak a közvetlenül beleszólás jogára. Arra, hogy részt
vehessenek a döntésekben - és ez természetes is. A probléma szerintem ott van, hogy egyrészt van egy sor, működő, egyeztető-program, amelyek azonban nincsenek
rendesen kidolgozva abból a szempontból, hogy sehova
nem jelentenek, senkinek nem tartoznak elszámolással.
Sokan verik az asztalt, de mindenki csak magát képviseli. Nincs egy legitim képviselet. Ez az egyik gond.
Az is elgondolkodtató, hogy például az idősek szervezeteinek mindegyike azt állítja, hogy több millió nyugdíjast
képvisel. Mindegyik igazat mond, csak a „képviselet”-et
másképp értelmezi.
Ebben az egész érdekegyeztetésben nagyon el tud billeni
az egyensúly a hangosabbak irányába. A fogyatékkal
élőkkel dolgozó szervezeteknél az ember sokszor megéli,
hogy az a szervezet, amelyik 15 éve működik és a vezetője jó verbális készséggel rendelkezik, az sok pénzt, nagy
támogatást kap, és egy másik, aki később kezdte, roszszabb helyzetben van, az alig-alig kap támogatást.
A kérdés tehát azért is nehéz, mert arra kell válaszolnunk,
hogy akkor mi is legitimál valakit? A hangjának az ereje, vagy az, hogy hány ember támogatja?
Aktuális dilemmánk a népszavazást kezdeményező aláírásgyűjtés - ami szintén része a demokráciának. 3 milliárdba fog kerülni a kórház-törvény népszavazása, aminek
semmi értelme se lesz, mert már nincs is törvény (megsemmisítette az Alkotmánybíróság), az egészségügy fele
meg amúgy is már privatizálva van, és nem lehet visszavenni a körzeti orvosoktól a körzeteiket, szóval ez a népszavazás úgy értelmetlen, ahogy van. (Ráadásul hónapokig ott álltak az aluljáróban és gyűjtötték az aláírásokat.)
Nem mehet-e a magyar kormány Strassbourgba - jogorvoslatért, az aláírásgyűjtés ellen? (Bocs a viccért.)
G.K: Nem. Véleményem szerint a baj az, hogy manipulálhatóak az emberek. A népszavazás ügye kapcsán az is
elszomorító, hogy ebből a hárommilliárdból iszonyatosan
sok mindent lehetne csinálni. Segélyezés, családi pótlék,
ingyen étel vonatkozásában annyi mindent lehetne fedezni ekkora összegből.
Miközben szinte nulla százalék részvétel várható.
G.K: Valószínűleg igen alacsony lesz a részvétel, így

gyakorlatilag kidobjuk a pénzt az ablakon, mert akkor is
ott kell ülniük a bizottságoknak, ha alig mennek el szavazni.
Ha valami értelmes dologról van szó, akkor nekem a
sztrájkkal sincs semmi bajom. A jó szakszervezetek attól
erősek, mert kialakult a belső érdekegyeztetési struktúrájuk. Nehéz megtalálni az aktuálisan hiteles struktúrát. S
ha valaki kiáll az aluljáróba egy aláíró-ívvel, akkor az
emberek szinte bármit aláírnak. De a demokrácia nem erről szól. Hogy lehetne ezt jól csinálni? Itt jön be a képbe
a közösségi munka, hogy az informált polgárok összefognak, és valóban legitim kérdéseket tesznek fel. Együtt
kell keresnünk a megoldást ezekre a kérdésekre.
A Főváros VII. kerületében majd’ egy évig, szabályos
civil árnyék-önkormányzat működött. Hetente 3x találkoztak, és az összes önkormányzati előterjesztést
végigcsócsálták, és az agyára mentek az önkormányzatnak. Ezért el is lehetetlenítették őket. Miközben a
civil „önagyonülésezés”-sel nyilvánvalóan átestek a
ló túlsó oldalára, mert nem lehet teljesen semmibe
venni a másik fél működési mechanizmusait.
G.K: Átvenni sem mindig lehet, hiszen döntési felelőssége mégis csak a(z ön)kormányzatnak van.
Igazi nehézség például a 4 éves ciklusokhoz történő igazodás, mert hiába tudja az ember, hogy bizonyos döntéseket meg kellene hozni, azok bizonyos népszerűtlenségi
szint alatt egyszerűen nem meghozhatóak, mert nem lehet
őket „átvinni” a pártokon és a Parlamenten. Ez most egy
olyan politikai ciklus, ahol „ötpercenként” választás van:
önkormányzati választás, Európai Parlamenti választás,
és már vége is a ciklusnak. És emiatt nem lehet végigvinni az ügyeket az észszerűség határain belül. Elképesztően
időigényes minden.
No azért az imént említett „hét éves hatás” az Európa
Terven keresztül, elég inspiráló lehet... Mondjuk ezt azért, mert szeretnénk jó hangulatot közvetíteni a szakma felé... Ezért szól ez a szám a közösségről. Szerinted mitől kap nagyobb elismerést egy szociális munkás, ha felveszi a közösség fonalát? Mit tud neki kínálni az államhatalom? És mit a politika?
Én még azzal egészíteném ki ezt a kérdést, hogy a közösségi munka központi kérdése a hatalom-megosztás
dilemmája. A politika ezért nem szereti. Ha viszont Te
mint miniszter ennyire fontosnak tartod a „közösségi
munkát”, akkor ez egyúttal azt is jelenti, hogy Te a
hatalom-megosztás pártján állsz. Ezt politikusok nem
szokták kimondani.
G.K: Én kimondom.
No és akkor durran ki a lufi, ha menet közben kiderül,
hogy az együttműködés valójában hatalmi játszma, és
az önkormányzat jottányit se akar engedni a hatalmi
pozíciójából. Ez az a pillanat, amikor az önkormányzat visszavonja eredeti együttműködési szándékát.
G.K: Ezt én lehetőségnek és veszélynek is látom, de sajnos a hatalom a súlyosabb. Ez valóban kemény, hatalommegosztási kérdés. A kormányon belül is megfogalmazódott , hogy én vagyok a „legcivilebb miniszter”. Nagyon
sok minden van ebben a kijelentésben. Egyrészt vezető-
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ként sem él az ember folyamatosan a hatalmával, másrészt hiába van „nyitott jogalkotás”, több területet alapvetően meg kellene változtatni. Az egész államigazgatás a
szerint a reflex szerint működik, hogy minél kevésbé engedjünk beleszólást a döntésekbe. Én viszont azt gondolom, hogy mind a két oldalon változásra van szükség.
Egyrészt az államigazgatásnak el kell fogadnia, hogy a
másik fél beleláthasson a kártyáiba, és „átláthatóan” kell
működnie. Másrészt a civil oldalon is felelős működés és
konstruktivitás szükséges. És némi bizalom a másik fél iránt, annak feltételezése érdekében, hogy jót akar ...
Igen érdekes megbeszéléseim voltak ezen a területen.
Például egy előterjesztés kapcsán homlokegyenest különböző vélemények fogalmazódtak meg. Mindenki azzal
jött, hogy csak az ő verziója jó, és minden más ostobaság.
És mindenki teljes meggyőződéssel mondta a magáét.
Aki az önkormányzati szociális irodában ül, az egészen
másképp látja a dolgot, mint az, aki a családsegítőben,
vagy az, aki egy kistelepülés polgármestereként felelős az
egészért. Megint másként látja a megyei közgyűlésnek
az a tagja, aki a megye intézményeiért felelős. Ha összehívunk egy megbeszélést, mindez pontosan kirajzolódik:
akkor végre szembesülnek az emberek azzal, hogy vannak egyéb, ugyanolyan mély meggyőződésen alapuló vélemények. Nagyon sok ilyen megbeszélésre van szükség,
csakhogy ezek bizony kemény konfliktus-helyzetek, mert
mindig valamilyen érdeket sértenek. Ha például lazítunk
egy szakterület szabályozásán abban a vonatkozásban,
hogy például milyen szakembert kell alkalmazni, és milyen követelményeket kell teljesíteni, akkor ez jó az önkormányzatnak, de rossz annak a családsegítősnek, akinek lehet, hogy épp emiatt megszűnik az állása. Ugyanakkor lehet, hogy jó a kliensnek, az állampolgárnak is,
mivel a szolgáltatás jobb lesz, de valószínűleg rosszabb
az adott szakembernek, mert őt ettől kezdve jobban ellenőrzik. Ezek nagyon kemény konfliktusok, de hiszem, hogy
az egész országnak meg kell tanulnia ezt a tárgyalási
technikát.
Azzal kezdtük a beszélgetést, hogy a Te szinteden, mi
a siker. Hát a „mezei szociális munkások” szintjén
milyen siker-mutatókat érdemes keresni?
G.K: Ebben a vonatkozásban nem különbözik az, amit én
kormányzati szinten teszek, és az, amit a szociális munkás csinál helyi szinten. Azt látom, hogy meglehetősen izolált a szociális munka értékrendje. Nem azonos a
társadalom általános értékrendjével. A szakma sokkal
toleránsabb, sokkal inkább demokráciában gondolkozik,
és a szakma képviselői közül nagyon sokan megélik az el
nem ismertséget, az el nem fogadottságot, a magárahagyottságot. Ezért a szakma gyakran be is záródik a saját
köreibe. Ott érzi jól magát, abban az intézményben, ahol
csak szociális munkásokkal és kliensekkel van együtt.
Nehezen tudja felvállalni az olyan ütközéseket, ahol egy
olyan értékrendű közegben kell jelen lennie, ahol nem ezeket a szociális értékeket vallják. Gyakorta ilyen az iskola, a kórház, a polgármester, a helyi képviselő testület,
- ráadásul még a működése költségeinek fedezetét is onnan kapja.
Nem lenne-e okosabb ezt az egészet független szerep-

lőként csinálni? Sok külföldi szakember azt mondja,
hogy közösségi munkát függetlenként a legjobb végezni. Ez persze igaz, de lám-lám a 396 izraeli közösségi
munkás: állami alkalmazott! Tehát minden változat
lehetséges. Te mit gondolsz erről?
G.K: Azt gondolom erről, hogy minél inkább kívülről,
minél inkább függetlenként csinálja az ember, annál jobb.
Ebbe a dilemmába már nagyon sokszor beleütköztem,
mert az önkormányzati törvényünk olyan, hogy minden
olyan tevékenység, amely alapellátás, és nem szakellátásnak számít, annak fedezete az önkormányzatnál van.
Épp ezért nagyon nehéz független forrásokat teremteni.
Lehet pályázatokat írni - természetesen ilyenek is vannak
-, de ahhoz, hogy ez rendszerszerűen tudjon működni, annak egyáltalán nem kedvez a hazai intézményi struktúra:
nem lehet hozzányúlni az önkormányzati törvényhez. A
többcélú kistérségi társulás koncepciója segíthet ebben
a kérdésben: összefoghatnak és együtt fizethetnek valamennyi szolgáltatásért, ami az adott szakembernek egy
kicsit nagyobb szabadságot jelenthet, és ebben az esetben
civileket is meg lehet bízni a feladat ellátásával, amit külső feladatként kiszerződhet az önkormányzat.
Vajon hány éves program lenne egy „közösségi normatíva” keresztülvitele? Hogyan is zajlana ez optimális esetben? Először elindulna pályázati keretben, foglalkoztatási innovációként, ami tartana 3 évig, mire
azt lehetne mondani, hogy a kísérlet bevált, jöhet a
normatíva.
G.K: Most az utcai szociális munkához próbálunk normatívát rendelni. Az alapellátásban megpróbálunk információs központot feladat-finanszírozásban működtetni. Elindultunk abba az irányba, hogy minden településen legyen információt nyújtó intézmény: nem kell mindenhol szakellátást nyújtani, de legyen valaki, aki elérhető és
aki információval tud szolgálni.
Már eddig is számtalanszor lett volna lehetőség a helyi koordinátori funkció telepítésére: pl. a falugondnok, a bűnmegelőzési koordinátor esetében. Egy csomó közösségi funkció van most is telepítve a rendszerben, csak épp az nincs rá mondva, hogy „közösségi
munka”. Épp csak ez a szempont nincs nevesítve senki
feladatkörében. Nem is végeznek célirányos közösségfejlesztést, társadalmi tervezést vagy közösség-szervezést. De nem is kellene túl sok minden ahhoz, hogy a
meglévő tevékenységeket kiegészíthessük. Inkább az
apró feladatokat kellene egybeilleszteni, és elképesztő
csodákat lehetne így elérni. Lehet, hogy naiv vagyok.
Persze. De hát, ki legyen az, ha nem én...
G.K: Nem gondolom, hogy az lennél, mert a közösségi
szemlélet a 2007-2013-as tervezési szakaszban valóban
központi jelentőségű. Ott egyértelműen megfogalmazódik,
hogy a társadalmi kohéziónak ez a legfontosabb strukturális
eleme. A rendelkezésre álló struktúrákat kell használnunk.
A történet nem ott indul, hogy megbízol valakit, aki ott
találja magát egy kész helyzet elé állítva, amit neki kell
megoldania. Be fog simulni a rendszerbe, de fogja bírni
ennek a feszültségét. Ehhez az kell, hogy legyen egy olyan rendszer, ami erre sokkal inkább alkalmas. Ehhez
sok-sok olyan program kell, ahol látszik a közös gondol6
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A Szociális Szakmai Szövetség (3Sz) elnökségének

kodás eredménye és haszna.
Szerintem üzenjük azt a szociális munkásoknak az interjú végén, hogy kevesebb munkájuk lesz egy ilyen típusú, közösség-orientált kultúrában. A mindennapi
munkájuk egyszerűbb lesz és kiegyensúlyozottabb.
Üzenjük, de azért tudjuk, hogy ez nem lesz sétagalopp.
G.K: Valóban ezt üzenhetjük, mert van benne némi igazság, hiszen más minőségű lesz, és ez a lényeg. Könnyebb
úgy dolgozni, hogy közben érezzük azoknak a támogatását, akikért dolgozunk. De a szociális munkás igazi öröme nem az, hogy kevesebb lesz a munkája, hanem sokkal
inkább az, hogy a szociális munka értékrendje az élet
különböző színterein, máshol is megjelenik majd.
Ez igazán jó végszó. Köszönjük az interjút, és Boldog
Karácsonyt!
DR. ESZIK ZOLTÁN
GOSZTONYI GÉZA
SZOBOSZLAI KATALIN
Kapcsolódó cikk:
Szász Anna: Legyen valaki, aki a helyi közösségeket öszszefogja - beszélgetés Göncz Kingával, Esély 2004/04

NYÍLT LEVELE

a szociális és gyermekvédelmi törvénykezés
módosításának szándékai és a költségvetési
törvényjavaslat közti ellentmondásról

A 3Sz elméleti és gyakorlati szakemberei legjobb tudásuk
szerint igyekeztek megfejteni, hogy milyen szabályozási
és finanszírozási változások érintik szakterületüket. Sajnos, a jogszabályokból és indoklásaikból hiányoznak azok
az elemek, összehasonlító adatok, amelyek áttekinthetővé
tennék a változásokat.
Megítélésünk szerint az átláthatóság és összehasonlíthatóságra törekvés alapfeltétele a szakmával, a civil szervezetekkel való korrekt együttműködésnek. Ezek a feltételek
hiányoznak, számos szakmai bizonytalanságot okoznak.
(Egyben számos demagóg bírálatra is alapot adnak.)
A továbbiakban két olyan elemet teszünk szóvá, amelyek
súlyosan veszélyeztetik a központi jelentőségű, EU kötelezettségként is vállalt szegénység és kirekesztés elleni
küzdelmet.
(1.) A szociális törvény és a költségvetés egybevetéséből
az tűnik ki, hogy a pénzbeni és intézményi szociális ellátásokra fordított költségvetési összegek egy része a
tervezett inflációt is alig követi, vagy annál alacsonyabb mértékben emelkedik (Családi pótlékok és gyermekeknek járó juttatások 6%, Szociális és jóléti intézményi szolgáltatások 3%). A "legszegényebbek támogatásának" célja néhány esetben megvalósul, és lehetőség van
több közcélú foglalkoztatásra. Ugyanakkor a 3,700 Ft
foglalkozta-tott/munkanap összeg még az árindexet sem
követi. Ezzel ellentmond a "segély helyett munkát", és az
"érje meg dolgozni" célkitűzéseknek.
(2.) A normatív támogatások változtatása ellehetetleníti a
családsegítő és gyermekjóléti szolgálatok működését.
(Költségvetési tv. 3. sz. melléklete, 11. pont)

FIZESS ELŐ
A HÁLÓ-RA!
Szeretnéd-e, hogy
munkatársaid is
ugyanolyan informáltak legyenek, mint
Te? Hogy szakmai téren félszavakból is
megértsétek egymást?

E szolgálatok 2004-ben mintegy legkevesebb 460 Ft/lakos, + (ha intézményként szerveződtek) 520 Ft-ot, összesen minimum 960 Ft/lakos normatívával működtek. Ez
az összeg 2005-ben kevesebb, mint 500 Ft-ra csökken,
ugyanis az 540 Ft/lakos normatívából a korábbinál több
feladatot kell megoldani az önkormányzatoknak. (Új feladat az információnyújtás, házi gyermekfelügyelet és napközbeni ellátás).
Minthogy ebben az esetben nem történt meg az áttérés az
általunk általában helyeselt feladatfinanszírozásra, a javaslat nehezíti a civil szervezek működését. Ebbe az
irányba hat az is, hogy a törvénytervezet szerint többlettámogatás jár az intézményi integrációknak és az önkormányzati társulásoknak, amelyet a civil szervezetek nem
vehetnek igénybe.

FIZESS ELŐ
A HÁLÓ-RA!
250.-FT/HÓ X 12 HÓ = 3.000,-FT/ÉV

Előfizetési feltételek a 16.oldalon

Budapest, 2004. október 29.
FERGE ZSUZSA, elnök
a Szociális Szakmai Szövetség
elnöksége nevében

© Farkas Péter

© FARKAS PÉTER
(6 ÉVES)
AJÁNDÉK-RAJZA
KARÁCSONYRA
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nyújtás, idősek nappali ellátása).
Ez struktúrát megrázó változás volt, amelyet az intézmény nevében is igyekeztünk megjeleníteni: Családsegítő és Szociális
Szolgálat.
1997-ben az új Gyermekvédelmi törvény nyomán a Város
Gyermekjóléti Szolgálata intézményünk keretein belül kezdte
meg működését. Új nevünk: Szivárvány Szociális Szolgálat.
1998-ban megnyitottuk Adósságkezelő Irodánkat, s ezzel a
Szivárvány hetedik színe is kiteljesedett.
A mi Szivárványunk nem elégedett meg a 7 színnel, mert 2001ben az egészségügyi alapellátás egységei közül: a védőnői szolgálat, az ifjúság-egészségügyi szolgáltatás, az Anyatejgyűjtő
Állomás és a Központi Ügyelet asszisztenciája is nálunk talált
intézményi háttérre.
Most már mint Szivárvány Szociális és Egészségügyi Szolgálat találhat meg bennünket, akinek szüksége van:
(1.) családsegítésre, (2.) adósságok rendezésére, (3.) telefonos
lelkisegélyre, (4.) gyermekjóléti szolgáltatásra, (5.) étkeztetésre, (6.) házi segítségnyújtásra, (7.) idősek napközbeni ellátására, (8.) védőnői szolgáltatásra, (9.) anyatejre, (10.) ifjúságegészségügyi szolgáltatásra. S a történet napjainkban sem ért
véget, mert 2004. augusztus 1-jén nyitottuk meg az Újhatvani
Gondozási Központunkban, a fogyatékkal élők nappali intézményét (ÉNO).
15 év telt el az alapításunk óta. A hajdan volt kis Családsegítő,
komplex szociális - gyermekjóléti - egészségügyi ellátórendszerré nőtte ki magát, amelyben a régi családsegítős hangulatot
a Családi Tanácsadó Szolgálat kis csoportja viszi tovább.

15 ÉVES A HATVANI SZIVÁRVÁNY SZOCIÁLIS ÉS
EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT
„Az élet ünnepek nélkül: hosszú út pihenő nélkül”
(Ingeborg Kiefel)
KÖZÖSSÉG … Mit is jelent ez a fogalom? Szociális szakemberként eszünkbe juthat róla a közösségi szociális munka. Vagy
Ferdinand Tönnies közösség - társadalom dichotómiája. De a
csoportok tipizálása (elsődleges-másodlagos, formális-informális) szintén. Bár mindezen felsorolt elmélet más, abban hasonlóak, hogy a közösséget egy életünkben fontos szerepet betöltő,
személyes hangvételű közegnek, „buroknak” tartják. Ahogyan
a Magyar Értelmező Kéziszótár fogalmaz: a közösség közös
élet- vagy munkaviszonyok között élő, illetve közös eszmék,
célok által egyesített emberek csoportja.
Sokunk számára közösség a munkahely, a munkacsoport is.
Mégpedig nem akármilyen helyet foglal el életünkben! Napjaink ébren töltött idejének nagy részét itt - kollégáinkkal, munkával töltjük. Hitem, hogy jó érzésekkel menni hétfő reggel
dolgozni nem csak megkönnyíti a munkavégzést, de jóval nagyobb hatékonyságot is eredményez. Mert bár szociális munkásnak lenni nem sok pénz és nem nagy presztízs, kellemes
munkaközösségben sokkal örömtelibb az életünk; továbbá akár
ellenpont lehet a pályán maradáshoz. (Nem véletlenül nevesíti
az Etikai Kódex a team-munkát és a kollégákkal való együttműködést értékként…) És hogy valóban közösséggé kovácsolódjon néhány ember, aki együtt dolgozik, abban szerepe van a közös élményeknek – így az ünnepeknek is.
A sokak által ismert hatvani Szivárvány Szociális és
Egészségügyi Szolgálat nemrég ünnepelte 15. születésnapját. Ez sok intézménnyel megesik, bár a miénk
a legidősebb ilyen típusú szervezetek közé tartozik.
Miért érdemes hát megemlékezni róla a HÁLÓ lapjain is?
Mert hisszük, hogy ünnepelni, megpihenni szükséges; és rendezvényünk – szerénytelenség nélkül –
szervezettségét, sikerességét, ötletességét tekintve
példaértékű volt. Engedjétek meg, hogy megosszuk
Veletek tapasztalatainkat!

II. A születésnap
Az évforduló megünneplésének dátumául 2004. szeptember 22ét jelöltük ki, helyszínéül az Ady Endre Városi Könyvtár tetszetős auláját választottuk. Ugyanúgy készültünk a születésnapunkra, mint egy családban szokás: meglepetéssel, ajándékokkal, vendégekkel. De néhány kérdést mégis meg kellett megvitatnunk. Az első eldöntendő kérdés az volt, hogy a program
szakmai vagy informális legyen-e?
Az ötletgyűjtést már nyár elején megkezdtük, mert szerettünk
volna rendhagyó programot tálalni. A megszokott szakmai előadás mellett eszünkbe jutott drámajáték és fotókiállítás is. Végül - utólag beigazolódott, hogy szerencsésen - a filmvetítés
mellett döntöttünk.
Emellett további fejtörést okozott: kinek az évfordulója is ez?
Hiszen 1989-ben a Családsegítőt alapították meg, mely a Szivárvány jogelődje, de egyben ma egy szervezeti egysége. Ezért
döntöttünk úgy, hogy az ünnepség „tág”, míg az azt követő kirándulás „szűk” családsegítős irányú legyen. A szervezés során
mindenekelőtt az ünnepség céljait jelöltük ki:
A megemlékezés maga - ez már az évforduló puszta létével
megvalósult.
Propaganda lehetősége - a csaknem 100 meghívó szétküldé-

I. Az elmúlt másfél évtizedről
A 80-as években Társadalmi Beilleszkedési Zavarok címen vált
ismertté az a kutatás, melynek eredményeképpen megkezdődött
országszerte a családsegítő központok létrehozása.
Ha nem is az elsők között, de még idejekorán - 1989-ben - városunkban is megalakult a Családsegítő Szolgálat. 3 és fél státuszban 4 kolléga kezdte el az úttörőmunkát, hiszen ekkor még
túl nagy tapasztalattal a szakma sem rendelkezett.
A korai felfutás után elég gyorsan került a káosz stádiumába
intézményünk. A mélypontot 1992 jelentette, ekkor egy erkölcsi válság „lenullázta” a családsegítést. A következő években
azonban szép lassan rendeződött minden. Megszületett a családsegítés jogszabályi háttere (1993. évi III. törvény); az akkori
képviselő-testület 1 fő létszámbővítést hagyott jóvá; kijelöltük a
célokat, és tele voltunk lelkesedéssel, tenniakarással.
1995-ben a Lelkisegély Telefonszolgálat intézményi háttér nélkül maradt. Ekkor került a Családsegítőhöz, színesítve az intézményi palettát.
1996-ban tovább bővült az intézmény. Az Egyesített Szociális
Intézmény megszüntetése után a Családsegítőhöz integrálták a
területi és idősellátás szakfeladatait (étkeztetés, házi segítség8
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sével ezt is teljesítettük, hiszen a boríték tartalmazott: egy
csinos, személyes hangvételű, színes meghívót; egy intézményünkről szóló információs füzetet; valamint egy példányt
az erre az alkalomra összeállított, az ünnep köréből írott
ÖSSZ-HANG című kiadványunkat, melyet évente 1-2 alkalommal jelentetünk meg. Az ünnepségről a megyei hírlap és
a helyi televízió is beszámolt.
Hogy mi magunk érezzük jól magunkat (erről még később...)
Valamint, hogy az ünnepségen sokan jelenjenek meg.
Ez utóbbi cél megfogalmazására az sarkallt minket, hogy a rendezvényeken gyakran kevesen vesznek részt, sajnos nem mindenki tudja beilleszteni a szakmai műhelyeket a napirendjébe
vagy közömbös iránta. Bár pontos paramétereket a „sok” résztvevőre nem fogalmaztunk meg, elégedetten és meglepetten fogadtuk a kb. 40 megjelentet, akik betöltötték a helyiséget.
Meghívottak voltak:
az intézmény valaha volt dolgozói: alapítók és maiak, szakképzetlenek vagy diplomások, főállásúak vagy részmunkaidősek, családgondozók, tanácsadók, stb.
a helyi társintézmények munkatársai, akik az elmúlt évben érintettek voltak munkánkban, illetve
a megye családsegítősei, módszertanosok, egyesület képviselői.
A szervezés során a következő
kockázati tényezőket fogalmaztuk meg:
a kevés résztvevővel kapcsolatos félelmünkről és ennek elhárításáról már esett szó,
tartottunk attól is, hogy a program 16 óra utánig elhúzódik,
ekkor a legkitartóbb vendég is elsiet, pláne mert szünetet
sem tartottunk,
valamint az előző napokban derült ki, hogy nagy kockázat a
technika működtetése. A Művelődési Központ projektora és
4. éves nagy-gyakorlatát nálunk töltő hallgatónk segítségével
sikerült megoldani a vetítést (Köszi Emil!). Kockázati tervként azonban ott volt az intézmény saját tévéje és videója.
Lássuk tehát, az előkészületek után
hogyan alakult a rendezvény!
A vendégeket kellemes körülmények között fogadtuk. A helyiséget úgy rendeztük be, hogy a rendezvény kezdetéig a korábban érkezők a 15 évet összefoglaló tablót tekinthették meg és
kávé, pogácsa, üdítő, gyümölcs várta őket (a Zöld ’60 Kft. adománya). A hangulatról a halk zene, a szép virágdekoráció, a
kiírt mottó és az égő gyertya gondoskodott. Az érkezők többen
ajándékot is hoztak, így virágaiktól még szebb lett az ünnepi
asztal.
13 óra után pár perccel csengőszó hívta fel a figyelmet a kezdésre. Mi, a Családi Tanácsadó Szolgálat jelenlegi dolgozói
meglepetéssel kedveskedtünk a megjelenteknek. A legnagyobb
titokban készültünk egy dallal (Bródy János szerzeménye: Mit
tehetnék érted…?). Ezt adtuk elő, megalapozva az ünnepi pillanatokat (nótás kedvű csapat vagyunk…).
Ezután Érsek Zsolt, Hatvan Város Polgármestere hivatalosan
is megnyitotta a rendezvényt.
A további percek az ajándékozás jegyében teltek. Igazgatónőnk, Zsitvay Katalin köszöntötte a megjelenteket és megköszönte a munkát az intézmény valamennyi dolgozójának. A régiek jelképes, apró virág-babát, a maiak pénzjutalmat kaptak. A
formális rész után a nap fő program eleme következett: a film.
Farkas Kálmánnét, a város korábbi polgármesterét, volt gimnázium-igazgatót kértük fel egy rövid filmesztétikai bevezetőre.
A „Ments meg Uram!” című filmdrámát tekintettük meg, me-

lyet Tim Robbins rendezett. Főszereplői Susan Sarandon és
Sean Penn, akik apácát és börtönlakót alakítanak. A film kettejük kapcsolatáról szól, emellett számos etikai kérdést feszeget a
halálbüntetéstől a megbocsátásig. A filmet 4 Oscarra jelölték
1996-ban. (Látható, hogy ez a történet alkalmas a segítés természetének vizsgálatára.) Az értékes, elgondolkodtató film Arisztotelész katarzis-elméletét juttatja eszünkbe, amely szerint az
ilyen élmények képesek lelkünket emelkedett, megtisztult állapotba hozni - és mi más ez, ha nem ünnep? Sajnos csak fél óra
jutott arra, hogy szakmai szempontból beszéljük meg és személyenként „elemezzük” a filmet. Ebben Donkó Erzsébet szociális munkás, főiskolai tanár volt segítségünkre, aki a filmet választotta, és rendelkezésünkre bocsátotta.
16 órakor tűzijátékot gyújtottunk, pezsgőt bontottunk és felvágtuk a hatalmas, emeletes, gyönyörű és finom „négy-évszak”
tortát (köszönet a Rákóczi Cukrászda jelképes árajánlatáért!).
Kötetlen beszélgetés, kölcsönös jókívánságok után elköszöntünk a vendégektől és elpakoltunk, ventiláltunk.
A következő napokra néhány „utómunkálat” és a rendezvény
értékelése maradt. Egyöntetűen sikeresnek minősítettük munkánkat, s ezt jelezték vissza a résztvevők is.
S hogy az ünneplés még teljesebb legyen, legközelebb, a vezetői értekezleten azt az ötletet fogalmaztuk meg, hogy a szervezeti egységek hagyományos 5 évenkénti születésnapját felváltva egymásnak szervezhetnénk meg, hogy a születésnaposok
valóban csak élvezzék az évfordulót…
S a születésnap még nem ért véget!
Csoportunk az intézmény által az ünnepségre fordítható költségvetési kereten kívül plusz forrásokat teremtett abból a célból, hogy az évforduló apropójából rekreálódhassunk. Két napra és két éjszakára a szakszervezeti üdülőbe vonultunk el a Balatonra, a „passzív pihenés” oltárán áldozva (evés, nevetés,
társasjáték). Kiégésünket rövid időre talán megelőzte, megakadályozta a saját magunknak nyújtott ajándék. S bár az elmúlt 15
évről nem mondható el, hogy felhőtlen lett volna, mégis a születésnap boldogan telt. De mi a jövő?
Előző évben a privatizáció szele érintett meg minket, most a
„Szolid projekt” tart izgalomban. Bízunk benne, hogy másfél
évtizednyi bizonyítás után senki sem kérdőjelezi meg létjogosultságunkat!
BENE GYÖRGYNÉ MÁTÉ CSILLA és ZSITVAY KATALIN
Köszönjük a jókívánságokat képeslapon, e-mailen!
Köszönet még egyszer a szervezőknek!
Zsitvay Katalin
–
igazgató
Szabó Józsefné
–
gazdasági vezető
Steflik Tímea
–
adminisztrátor
Nagy Lászlóné
–
technikai dolgozó
Bene Györgyné Máté Csilla
–
szolgálatvezető
Zólyomi Anikó
–
családgondozó
Lukovszkiné Szuha Brigitta
–
családgondozó
Gulyás Beáta
–
családgondozó
Friedrich Tünde
–
családgondozó
Szabó Rita
–
tanácsadó
Végül álljanak itt Márai Sándor szavai az ünnepről:
„Az ünnep az élet rangja, felsőbb értelme.
Készülj föl reá, testben és lélekben.
S nemcsak a naptárnak van piros betűs napja.
Az élet elhoz másféle, láthatatlan ünnepeket is.
Ilyenkor felejts el mindent, figyelj az ünnepre.”
9
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Elég furcsa volt. Folyamatosan az járt a fejemben, hogy
mennyire kifordult a világ, hiszen általában az a természetes,
ha valakit először meglátok és aztán beszélek vele, ebben az
esetben meg pont fordítva történt mindez. Azonban ez ma
már valóban az „Újkor, vagy a „Legújabb kor”, s ami nekünk furcsa, az gyermekeinknek már természetes lesz. De
félre a jóslással, illetve a filozofálgatással! Szóval most már
személyesen is láttuk egymást, s ha valaki a fórumban nem
volt annyira szimpatikus, az talán élőben egész más volt vagy nem, vagy fordítva... Bár ez utóbbi igen ritkán esett
meg.
Egy szó mint száz, másnap mindenki egy kicsit máshogy
kezdett hozzá szeretett klaviatúrája püföléséhez, hiszen most
már tudtuk hogy „kivel állunk szemben”.
A fórum így működik mind a mai napig. Viszonylag rendszeresen (évente kétszer) összeülünk egy kellőképpen toleráns vendéglátóipari létesítményben, és jókat dumálunk. De
én úgy veszem észre, hogy egy bizonyos ponton megállt a
„fejlődés”. Talán ez törvényszerű, hiszen nem az életünk egészét érinti az internetes virtuális közösség léte, hanem csak
egy kis (na, nem is olyan kis!) szeletét. A közösség létrejöttéhez és fennmaradásához elengedhetetlen egy bizonyos öszszetartó kapocs, egy közös cél. Jelen csapat összetartása nem
elég erős ahhoz, hogy ha a cél megszűnne, akkor a tagok
továbbra is együtt maradnának. Igazából ez nem is baj, tudjuk, hogy így van, és nem is gondolunk rá. Viszont más
olyan történések is felütötték a fejüket, amelyek nem kifejezetten tartoznak a klasszikusan vett pozitívumok közé. Nem
tartom azonban ezeket tragikusnak, sőt inkább rávilágít olyan törvényszerűségekre, amelyek úgy gondolom, hogy egy
csoport működésében evidensekké válnak előbb-utóbb. Ilyen
például a hierarchia kialakulása, illetve a „vezéregyéniségek” felbukkanása. Ezeket így kimondva tényleg kicsit kesernyésnek, nem kifejezetten előnyösnek gondolhatjuk, az o nb a n
az érem másik oldalán ott csillog az, hogy egy
ilyen spontánul kialakult csoportnál ezt mindenki elfogadja, illetve - az elején mindenképpen
min d en k inek
az
előnyére
válik. Gondoljunk
csak bele:
valakinek
az első találkozás
szervezését is
magára
kellett vállalnia. Kiemelkedett a
társaságból? Persze.
Rossz volt ez
nekünk? Semmiképp. Szóval
azt gondolom,
hogy addig, amíg a hierarchia szabadon alakul és azt mindenki el tudja fogadni - nem hátrányos. Sőt sokszor kifejezetten előrelendítő.
Vannak azonban egy ilyen közösségnek számomra valóban
negatív beidegződései. Az egyik, ami nekem nagyon szemet
szúrt az az, hogy a kialakult és viszonylag stabil létszám egy
kicsit belterjessé vált. Nehezebben engedünk magunk közé
új tagokat. Aki be akar kerülni, annak meg kell felelnie a mi
(!) normarendszerünknek. Persze ez nem lehetetlen, sőt igazából nem is nagy feltételek ezek, azonban szúrós tekintetű
fórumtársaim szerintem néha a kelleténél hamarabb „beszólnak” az új jövevényeknek, akiknek ezáltal hamar elmegy a
kedve a „fórumozósditól”. Ez számomra elfogadhatatlan, hiszen ez egy nyilvános, ingyenes üzenőfal, ahova az internet-

„VÉGY EGY KEVÉS KOVÁSZT”
Házidolgozat a
„Közösségi szociális munka” c. tantárgyból
Beszámolóban egy számomra igen kedves közösséget szeretnék
bemutatni. Mivel a társaság alakulásától jelen vagyok benne úgy látom, hogy e leírással nagyon jól be lehet mutatni a kisközösségek működésében szükségszerűen és automatikusan kialakuló törvényszerűségeket. Remélem, hogy viszonylag objektív
képet sikerül adnom, de ha nem, talán az sem nagy bűn.
Íme, hát a mi kis történetünk (bocs a szakszavakért!):
Szóval úgy körülbelül 1999 tele tájékán gördült az idő vaskos
fogaskereke, amikor is jómagam egyre tapasztaltabb „netes”ként rátaláltam egy népszerű portál sokak által látogatott fórumára. Az oly sok érdekes téma közül viszonylag hamar szűkítenem kellett azokra a témákra, amelyek
igazán fontosak voltak számomra. Így
szembesültem egy piciny kis
alakuló
fórummal,
amely az
amerikai profi
jégkorong (NHL) itthoni
szerelmeseinek
e g y
részét tömörítette
m agába. Mivel gyerekk orom óta sportmániás
v a gyok és a hoki mindig nagy kedvencem volt, úgy döntöttem, hogy átesem a
tűzkeresztségen és
meglépem életem első, nyilvános
közszereplését, egy „komoly” internetes hozzászólást. Ekkor
már jelentős mennyiségű hozzászólás szerepelt az oldalon, de
érezhető volt az is, hogy sokan nemrég csöppentek - hozzám
hasonlóan - e nagyon is „lokális”, mondhatnám eldugott helyre.
A mi világunk elfogadott fizikája szerint - ténylegesen még
nem ismerték egymást a hozzászólók és aki akart, elbújhatott a
„felhasználói neve” mögé, az Internet anonimitásába. Teltek
múltak a hónapok, pörögtek a vélemények, közben bajnokot
avattunk, illetve avattak odaát a tengerentúlon, és kezdődött az
új szezon is. Akinek a csapata jól szerepelt, az a többiektől elismerést kapott (pedig nem is ők játszottak, ugye...), s akinek a
kedvence nem jól szerepelt, azt betegre „zrikáltuk”. Így alakultak ki a csoporton belüli kisebb csoportok azokból, akik jobban
kiálltak egymás mellett. Persze azok, akiknek közös a kedvenc
csapatuk, valamilyen megfoghatatlan szimpátiát,
„sorsközösséget” élnek át egymás iránt, viszonylag rövid időintervallum után.
Ekkor már viszonylag állandó kerettel rendelkezett a „topic” (sajnos nem tudok a szlengnél jobbat írni) és nagyjából
mindenki tudta azokat az íratlan szabályokat (micsoda ambivalencia, én íratlannak tartom, mivel ezek szokások révén keletkeztek, de ilyet írni, hogy az Interneten valami íratlan, hát elég
nagy badarság), amelyek a további értelmes, kulturált csevegéshez elengedhetetlenek voltak.
És ekkor megtörtént az, amely szerintem minden közösségben
elérkezik. A „virtuális csapat” többet akart, egy kicsit magasabb szintre lépni, egy kicsit fejlődni, akár szervezettebb keretek között is. Esetünkben ez azt jelentette, hogy elhatároztuk:
egy kellemes tavaszi estén összekötjük a felhasználói neveket
és a monitor bámulásától elfáradt tekinteteket, a hozzájuk tartozó ábrázatokkal. Így hát élőben is találkoztunk. Mit mondjak?
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demokrácia szabályainak megfelelően bárki
írhat, és ezt mindenkinek el kellene fogadnia.
Sőt! Az meg végképp dühítő számomra, hogy
ennek ellenére pont azok, akik „cenzúráznak”,
máskor igét hirdetnek, és hangosan kinyilvánítják, hogy jöjjön mindenki, mert ez egy nyitott
fórum. Ez azonban már egy mellékvágány, de
az igazságérzetemet horzsolja. A váltót visszaállítva, még egy olyan negatívumot érzékelek,
amiről fontos lenne elmélkedni. Számomra
nagyon sok a nem építő jellegű vita. Az is lehet,
hogy ez az Internetes kapcsolattartás sajátja,
ahol mindenki nagy legény lehet a billentyűzet
mögül kiszólva (vagy beszólva). De mégis valahogy az az érzésem, pont azért, mert a téma
nagyon egydimenziós, aránytalanul sok a
„beszólás”. Talán, ha kicsit több mindent érintő
lenne a dolog, akkor toleránsabbak lennénk
egymással szemben, mert akkor több oldalunkról, jobban megismerhetnénk egymást. Viszont
ez a világ nem erről szól, itt egyetlen téma a
lényeg, a többi pedig mellékes. Ezért nem zavar
különösebben: elfogadtam(-tuk) a szituációt.
Visszanézve a fentieket: soknak tűnik a negatívum. Elképzelhető, hogy csak nekem. S hogy
ennek ellenére miért vagyok mégis ott?
Mert jó érzés ott lenni! Jó, valami különlegeshez tartozni!
Mert megkapom azt az információ-halmot,
ami engem is érdekel!
Hangsúlyozom, ezek az észrevételek teljesen
szubjektívek. Amíg ehhez az irományhoz le
nem ültem, addig még nem is gondoltam ezt
soha végig.
És most jöjjön az igazi feketeleves. Kicsit magamnak is ellentmondanék. Eddig azt lehetett
konzekvenciaként levonni, hogy a kapcsolatok
megálltak egy szinten. Igen, esetemben ez így
is van, de nekem ez kielégítő. Azonban más
„topiclakók” mélyebbre merültek. Pl. egy újabb
fórum létrehozásával, amelyben más, speciálisabb témákat beszélnek meg, vagy a telefonszámaik kölcsönös cseréjével, vagy sűrűbb személyes találkozásokkal. S ez is így van rendjén.
Tehát érvényesül az a közhely, hogy „mindenki
annyit kap vissza, amennyit beletesz”. Nekem
nem olyanok az igényeim, továbbra is megelégszem a hozzászólásokkal, mások tovább mennek és többet kapnak. Akár barátságot is. A
lényeg: a közösség működik, érezhetően pulzál,
még így Interneten keresztül is. Érzékenyen
reagál mindenre és szabályozza magát.
Remélem sikerült a mi kis közösségünk jellemzői közül egy-két általánosíthatót kiragadni.
Számomra most, hogy ilyen témákkal foglalkozom a szociális munkás képzés miatt, nagyon
érdekes a topic alakulása, működése, amelyben
az a legcsodálatosabb, hogy tudatosan senki
nem szervezi az egészet, mégis szerveződik!
SIMONICS BENJÁMIN
simonicsb@mail7.ktm.hu

HA ITT LAKIK, NEM MINDEGY HOL LAKIK!
(Közösségfejlesztés Újpalotán)
A fenti kísérő mondattal jelenik meg mostanában több felhívás, kiadvány, szórólap Budapesten, az újpalotai lakótelepen. S ha valóban
nem mindegy, akkor érdemes folyamatosan tájékozódnia a lakótelepen élőknek a helyi közösség dolgairól, a lakótelepen élőket szolgáló (vagy éppen akadályozó) helyi közéletről. (Mintaszerű lakóközösségi munkáról olvashatunk : a www.ujpalotainfo.hu/agora)
Az Újpalotai Szabadidő Központ és a Magyar Művelődési Intézet
közösségfejlesztői indították el a városrészi közösségépítő folyamatot, 2003-ban. Mire is fogtak össze a helybéliek? Ezt Péterfi
Ferenc így összegezte: „Egy várost, városrészt a lakói építik; a
betonfalakból csak a benne élők tudnak emberi kapcsolataikkal, barátságokkal, aktivitásukkal, szeretetükkel berendezve, azt élő társadalmat alakítani. És ha Újpalota ma egy elhanyagolt város képét mutatja, akkor a saját lakói hanyagolják el. De mi mást tudnának csinálni? Függ-e tőlük is
valami? Ezek a kérdések izgatnak bennünket, s valami azt
súgja, hogy: tudhatnak!
De hisz’ az újpalotai civilek mindig is élen jártak!
Egy olyan újpalotai közösségi összefogást, lakótelepi közösségi
tanácsot - ezt neveztük el Nyírpalota Társaságnak - hoztunk létre
számos civil szerveződés ernyőszervezeteként, amelyben a helyi intézmények, civil szervezetek, a közösségi cselekvés iránt vonzódó
magánemberek rendszeresen találkoznak, számba veszik és megvitatják a lakótelep társadalmi-közösségi ügyeit, arról felelősen gondolkodnak. Mi azokat az ügyeket tervezzük megkeresni és elemezni,
amelyeket közösségi módon, a helyiek részvételével kellene kezelni.
Egy példát hadd mondjak. Ha egy 80-100 kilós test élettelenül elhagyja magát, akkor nagyon nehéz azt tehetetlenségében megmozgatni, azzal bármit is kezdeni; de ha van egy kis tartása, valamennyi belső ereje, és akar valamit, akkor egy ilyen nehéz test is kis
segítséggel megmozdítható, járóképessé tehető, rehabilitálható. Így
van ez a helyi társadalommal is. Ha a polgárokat nem ügyfeleknek,
klienseknek; hanem a különféle ügyeik megoldásához erőforrásnak,
partnernek tekintjük, tekintik, akkor az értelmes célok eléréséhez,
többnyire aktívakká válnak.
E láttató példa mellé milyen konkrétumok illenek?
A helyi környezet: játszóterek, parkok, kiserdő. Aztán a lakótelepi
közbiztonság és annak fejlesztése; a könyvtár évek óta halódó ügye;
mindenkit érintő kérdés a lakóházak felújítása. Az idősek, nyugdíjasok és egy másik korosztály: a fiatalok ügyei. A szelektív hulladékgyűjtés lehetősége. Mindez csak néhány, a felmerült - közösségi
megoldást kívánó - dolgok közül.
Mit tehetnek és mit tesznek az Újpalotaiak?
Először is alaposan elemezni igyekszünk a felmerült problémákat,
jelenségeket - szakértők és a saját tudásunk: sok helyi szervezet és
ember ismeretének és tapasztalatainak a számbavételével. Fórumokat, összefogásokat tervezünk helyi közösségek, intézmények között.
Kutatómunkát végzünk. Megismerjük más városrészek eljárásait,
ahol hasonló problémákat közösen megoldottak. A közfigyelem felhívását kezdeményezzük különféle kérdésekben, de lehetséges, hogy
lobbyznunk, nyomást gyakorolnunk is kell majd egyes ügyekben.
Egyelőre háromhetenként kedden este találkozunk az Újpalotai Közösségi Házban. De a részletekről pontosan tájékozódni lehet az
Információs Irodában, és a www.ujpalotainfo.hu honlapon is.
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AJÁNDÉKÖTLETEK KARÁCSONYRA
(1.)

(3.)

(2.)

(4.)

(9.)

(6.)
(7.)
(10.)

(8.)
(5.)
(13.)

(11.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Multifunkciós mobil-bicska
Elektromos kézifurdancs
Szenzoros palatábla
Gyufás öngyújtó (= öngyufa)
Hordozható bakelitlemez-lejátszó
Remington írógép - monitorral
Napóra-karóra (elem nélkül)
Tenyér-számológép (NO RAM)
Tárcsás mobiltelefon (pénzbedobós!)
Tölcséres (oda-vissza!) CD-lejátszó
Vitorlás jégtörő (hőkezelt)
(14.)
Lábszőrtartó (3 színben)
Tv-jacuzzi (1 fő részére)
Drogfüggő Barbie szett (öt az egyben!)

(12.)
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MIT JELENT A SZERETET?
E-mail:
Küldi:
Kapja:

Szakemberek 4-8 éveseknek tették fel kérdést.
A válaszok, amiket kaptak, sokkal mélyértelműbbek
és átfogóbbak voltak, mint amire számítottak.
Nézzük, Te mit gondolsz a szeretetről!
„Amikor a nagymamámnak arthritise lett, többet nem
tudta befesteni a lábujjkörmeit. Így ezt mindig a nagypapám teszi meg neki, pedig neki is arthritises a keze.
Ez a szeretet.”
Rebecca, 8 éves
„Amikor valaki szeret, akkor máshogy ejti a nevedet
Tudod, biztonságban van a szájában a neved.” Billy, 4
„A szeretet az, amikor egy lány beparfümözi magát,
és egy fiú bekeni magát arcszesszel, aztán elmennek
szórakozni és összeillatozzák egymást.” Karl, 5 éves
„A szeretet az, amikor elmész enni és majd’az összes
sültkrumplidat odaadod valakinek, anélkül, hogy neki
is adni kelljen neked az övéből.”
Chrissy, 6 éves
„A szeretet az, amitől akkor is mosolyogsz, ha fáradt
vagy.”
Terri, 4 éves
„A szeretet az, amikor anya reggel megcsinálja a kávét apának és mielőtt odaadná neki, belekóstol, hogy
jó íze van-e.”
Danny, 7 éves
„A szeretet az, ami ott van veled Karácsonykor a szobában, ha abbahagyod a csomagok bontogatását és
hallgatsz.”
Bobby, 5 éves
„Ha meg akarsz tanulni jobban szeretni, egy olyan baráttal kellene kezdened, akit utálsz”.
Nikka, 6 éves
„A szeretet az, amikor azt mondod egy fiúnak, hogy
tetszik a pólója, és attól kezdve állandóan azt hordja.”
Noelle, 7 éves
„A szeretet olyan, mint egy picike öreg néni és egy
picike öreg bácsi, akik még barátok azután is, hogy
nagyon jól ismerik egymást.”
Tommy, 6 éves
„Az anyukám mindenkinél jobban szeret... Senki mást
nem látsz, hogy Jóéjszakát-puszit adna.” Clare, 5 éves
„A szeretet az, amikor anyu a csirke legjobb részét
adja apunak.”
Elaine, 5 éves
„A szeretet az, amikor anya látja apát koszosan és
büdösen és mégis azt mondja, hogy jóképűbb, mint
Robert Redford”
Chris, 8 éves
„Az a szeretet, amikor a cicád megnyalja az arcodat,
miután egész nap egyedül hagytad.” Mary Ann, 4 éves
„Tudom, hogy a nővérem szeret engem, mert nekem
adja az összes régi ruháját, és el kell mennie új ruhákat
venni.”
Lauren, 4 éves
„Én hagyom, hogy a nővérem piszkáljon engem, mert
anya azt mondta, hogy csak azért piszkál, mert szeret.
Ezért én a pici-baba húgomat piszkálom, mert én meg
őt szeretem.”
Bethany, 4 éves
„Amikor szeretsz valakit, a szempilláid fel-le járnak
és kis csillagocskák jönnek ki belőled.” Karen, 7 éves
„A szeretet az, amikor anya látja apát a WC-n és nem
gondolja, hogy undorító.”
Mark, 6 éves
„Nem mondhatod igazából, hogy „Szeretlek” amíg
nem úgy érted. De ha igen, akkor egy csomószor
mondd, mert az emberek elfelejtik.” Jessica, 8 éves

Mindenkinek, Mindenhová!
„Jókívánságot küldő”
„Jókívánságban részesített”

Kérem fogadja - minden további kötelezettség nélkül - kifejezett jókívánságaimat a környezettudatos, társadalmi felelősségérzettel áthatott, politikailag korrekt, káros szenvedélyektől mentes, alacsony stressz-szintű, nemileg semleges év végi ünnepek alkalmából, melyet az Ön személyes
választásának megfelelő vallásos vagy az Ön szívéhez legközelebb álló ateista hagyományok szerint megünnepelve,
természetesen mások ideológiai meggyőződését és/vagy
hagyományait maximálisan tiszteletben tartva - no és természetesen azt a lehetőséget sem kizárva, ha Ön úgy döntött, hogy semmilyen vallásba vagy szekularizált tradícióba illeszkedve nem kívánja megülni ezeket az örömteli ünnepeket.
Ugyancsak fogadja - a fent említett korlátozó és Önre nézve elkötelezettséget semmilyen értelemben nem jelentő
feltételek mellett - legjobb kívánságaimat egy anyagilag és
személyesen egyaránt sikeres, egészségügyi problémáktól
mentes naptári év lezárását követő ÚJ KORSZAK beköszöntése alkalmából, természetesen tiszteletben tartva a
különböző kultúrák és szekták által használt naptárakat, és
a „Jókívánságban részesített” személy fajra, nemre, bőrszínre, korra, fizikai képességre, vallási meggyőződésre,
az általa választott számítógépes alapprogramra és étkezési szokásaira vonatkozó preferenciáit.
▪ E „Jókívánság” érvényesnek tekinthető a józan ész határain és egy éven belül, a következő ünnepi jókívánság
kibocsátásáig, bármely elsőként bekövetkező ünnep esetén.
▪ „Jókívánságot küldő” fenntartja magának a jogot a
„Jókívánság” későbbi egyoldalú módosítására.
▪ E „Jókívánság” szabadon sokszorosítható az eredeti
szöveg változatlanul tartása és a szerző nevének feltüntetése mellett.
▪ E „Jókívánság” beteljesülése jogi úton nem kikényszeríthető. S mint ahogy nem tartalmazza a beteljesülés garanciáját, úgy a „Jókívánságot küldő” abbéli szándékát
sem, hogy személyesen teljesítse be azt; csupán a „Jókívánságot küldő” azirányú reményét, hogy a „Jókívánság”
eredménye ténylegesen be fog következni.
▪ E „Jókívánság” keretein belül bármely „Úr”-ra, „Isten”-re, „Megváltó”-ra vagy „Télapó”-ra való hivatkozás,
vagy bármely ünnepi alak - legyen az valós vagy képzelt,
élő vagy holt - nem keletkeztet további kötelezettségeket
irányukba, és valamennyi tulajdonjog illetve bármely harmadik személy által behivatkozott név és kép ezennel elfogadtatik.
Teljes tisztelettel:
DR. PÍ SZÍ
(political@correct.hu)

↑↑ EGY “POLITIKAILAG KORREKT” JOGÁSZ ↑↑
↑↑↑↑↑↑↑↑↑ KARÁCSONYI JÓKÍVÁNSÁGA ↑↑↑↑↑↑
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Rokon erekből áramlik a vér a vérbe
Tárt tenyerek kérik a kikeletet a Földre.
Kaput nyit a Menny és a hegy szövetség a völgyre,
árva koszorúja lankára lépő árnyék kontúrjába ér be
Korona glória fejeden - fejemen angyalhúrból,
nyakék karikája melleden - mellemen,
kardtartó, ölelő övek derekunkon.
Ívelt úton úszó sólyom csőréből
hull alá tüzelő Napkorongunkból,
Mint áldás kezeinkre fonott lánc-tánc
Nemes fényből, fémből az Úrtól.
Halkan csillogó, hajszálnyi auraszelet
összefog piciny, jelentékeny eret.
Könnyed rózsaolaj keveréke,
őrzi életed, -titkok terítéke.

Ferenczi
Zsuzsanna:

S ZÍVEK
BETLEHEME

Álmom holtomig szabad mezők jegyese,
elvetélt hitem folyama hegyek körbenszilárdult jege.
Szerelmem múltam lecsatolt ékszerdoboza,
Életem alkonya ennek felnyitott állapota.
Dalom egyszer oxigénvágy prüszkölő zsivaja,
másodjára ólomsorsok elcsukló visszhangja,
harmadjára ölelkező lelkek katakombákból felszűrődő Zorbája
Siratóm minden világok vérző szívét dobogtató gyásza, -násza.
Életünk örökítő tenyerén minden mintában
ott zajlik az Igazság hűséges, bajnoki álma.
Hol megvalósul, vagy eltemeti győzelmét a mába,
így zárul aranypórázzal vonszolt reményünk csillag kalitkába.
Légy szent gyötrelem rapszodikus társa,
gondos illedelem jótevő mostohája,
vagy öntudatlan mesterként menekülj morálba.
Lidércszíved kihűlt, ágyaz a boldogság akváriumába.
A pillanatban hiszünk mindig, s egyszerre négyben:
a hallhatatlan Tavasz rügyező kedvében;
kiscsikó jön a világra, és a dombon ménes vonul szépen,
s lejtők fürdenek fiatal kancák tejében.
A gyönyörű Nyár hevében, hogy a légben
prófétikus tűzben búzák zöldje égjen,
míg szőke ábrándba font kalász magvát várod hajnalégen,
Hogy kenyérré kéljen.
Egy pillanatra csodálkozni a mégérett Őszben,
amelyben alélt ágak szenderednek el a hullatás előtti révben,
S színes nedvét issza a föld erjedő békéjében.
Majd egy szirom hullik ujjaitokra maradék hitemből a harangozó szélben
Lehunyt pillák alatt sajog egy érzés a Télben,
Mígnem édes könnye pattog szerte az ólmos égen,
hol mindenütt megfagyott fájdalom honol az egész vidéken,
Míg újra föl nem enged egy kicsikét alvó szenvedélyében.
Ahol a kincsed keresed, szíved is arra barangol vétlen,
s hiába őrködünk egész életünkben tétlen,
mert amit legjobban féltünk, elveszítjük ébren.
Már amikor megszületik bennünk
el is égetjük
el is temetjük
és akkor fáj is éppen
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Minden józan ember örül a békének, a
LT
ÁS
leszerelésnek és annak, ha minél kevesebb a
!
fegyveres és más erőszakszervezetek jelentősége
és funkciója egy demokratikus országban. Így van ez
a hazai viszonyokban is, így vagyunk ezzel mi is (én
egészen biztosan).
Mégis, mikor "kilátásba helyeződött" néhány hónapja, hogy a leszerelési folyamat során a polgári szolgálat is megszűnik, többen aggodalommal viseltettünk.
Nem általában a dolog ténye töltött el bennünket aggodalommal, hanem azoknak a szerveződéseknek a képviseletében lettünk nyugtalanok, akik polgári szolgálatosokat alkalmaznak.
Nyilván sokak számára köztudott, hogy a nemzetközi
összehasonlításokban, ha az országok nonprofit szektorának erősségét, nagyságát, kiterjedtségét vizsgálják, az
egyik kiemelt szempont, hogy hány alkalmazottat tud a
szektor, az adott helyen, teljes munkaidőben foglalkoztatni. Nem sorolom ennek minden okát, de a civil szervezeteknek nyilván egy folyamatos, szakszerű, széleskörű tevékenység hátterében - az önkéntesek bevonása
mellett, esetenként éppen az ő hatékony munkavégzésük
segítésére - többnyire szükségük van teljes kapacitásukban ezzel foglalkozó munkatársakra.
Az is közismert. hogy a hazai non-profit szektor milyen szegény (az NCA után is), s önmagában nemigen tud erre jelentős erőforrásokat fordítani. Ezért
volt eddig nagyon komoly támasz ebben az ügyben a
polgári szolgálatosok befogadásának lehetősége.
Néhány hónapja, amikor nyilvánvalóvá vált, hogy
megszűnik ez a foglalkoztatási forma, többen beszélgettünk arról (magam néhány helyre levélben is jelzést küldtem), hogy erre fel kellene készülni más
megoldásokkal, hiszen ez a változás rendkívül nagy
erőforrást fog kivonni a nonprofit szektorunkból.
Akkor (úgy a nyár vége felé), úgy tűnt, többen már
nem kezdik el a polgári szolgálatot, de az utolsónak
kezdők még a jövő év tavaszáig kitartanak.
Ehhez képest jött villámcsapásként a Magyar Közlönyben megjelent rendelet: a Foglalkoztatási és
Munkaügyi Miniszter november 3-án felfüggeszti ezt
a szolgálatot, tehát mindenkit el kell bocsátani.
Meggyőződésem, hogy senki nem mérlegelte, hogy
ez a radikális gyorsaságú lépés milyen elképesztő károkat és kezelhetetlen helyzetet eredményez azoknál
a szervezeteknél, ahol eddig nagy hangsúllyal építettek erre a forrásra is. Vannak szervezetek, ahol 5-10
ilyen munkaerőt is foglalkoztattak eddig - mi a Civil
Rádiózásért Alapítványnál csak 4-et, de teljesen tanácstalanná váltunk abban, hogyan fogjuk pótolni őket, pláne ilyen gyorsan? Abban bízom, hogy van
más is - főként az állami szektor szereplői közül -, aki
átlátja ennek a képtelen helyzetnek a következményeit, és aki szintén felelősséget érez valamilyen ésszerű
megoldás felkutatásában. Mert - és talán ez sem az én
felismerésem -, a civil társadalom, benne a non-profit
szektor nagyon fontos társadalmi szereplője életünknek, nem pusztán díszgomb a cifra szűrön!
PÉTERFI FERENC
peterfi@kkapcsolat.hu
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SZOCKAFÉ: „AKKOR ÉS MOST”

sodik felében lehetett méltányossági alapon GYES-t kérni - mondta Lengyel Gabriella -, de erről az
emberek és az ügyintézők többsége nem tudott. A SZETA tagjai
segítettek a családoknak kérvényeket írni, s mivel Kardos László –
a SZETA egyik tagja a Munkaügyi Minisztériumban dolgozott-,
segítségével sok-sok család juthaSolt Ottilia
tott GYES-hez.
Egy másik esetről is hallhattunk, amikor a SZETA egyik képzőművészeti aukciója révén - nagyobb pénzöszszeghez jutott, ennek kapcsán jött a telep-felszámolási
akció ötlete, melynek során Nyírlugosra esett a választás.
Lengyel Gabriella a résztvevőkkel megosztotta az eset
tanulságát: az akkori hatalom egyszerűen megijedt, hogy
mi lehet egy ilyen akcióból és - a Hazafias Népfront révén - maga segített a rászorultakon. Ez az eset a sok másikkal együtt okozta azt, hogy a SZETA tagjai mindig is
ügyeltek arra, hogy tevékenységük során ne legyen közvetlen utalás az állami szociálpolitika hiányosságaira.
Tevékenységük során sokszor felmerült a kérdés, hogy a
SZETA milyen mértékben politikai-, és mennyire civil
mozgalom? Szabad-e a szegényeket „felhasználni” arra,
hogy a saját ellenzéki vágyainkat kiéljük?” - hangzott el a
régi dilemma Lengyel Gabriellától. Többször kiemelte, a
SZETA tagjai tisztában voltak azzal, hogy inkább laikus
segítőknek tekinthetik magukat, és a támogatottak köre is
nagyon esetleges volt. A havi egyszeri üléseiken osztották el az összegyűjtött pénzt, így havonta 8-10-12 családon tudtak segíteni.
A résztvevők köréből érkezett kérdések egyike a vidéki
SZETÁK működésére irányult. Ennek kapcsán esett szó
az - éppen idén tizenöt éves - egri SZETÁról, melynek
képviselője jelen volt a Szockafén. Farkas Zsuzsa az
Egri SZETA működésének bemutatása során többször utalt arra, hogy a sok eltelt év és a szociális szakma professzionalizálódása ellenére, a szegénység problémája és
társadalmi megítélése valójában nem sokat vált
Lejegyezte:
BUJDOSÓ JUDIT
3SZ@INTERWARE.HU

Beszélgetés a SZETA tagjaival
a szegénység elleni küzdelem világnapja alkalmából

A Szociális Szakmai Szövetség által szervezett beszélgetésre október 28-án a Dunapark kávézóban került sor. Az eszmecserét Szalai Júlia moderálta, előadóink Havas Gábor
és Lengyel Gabriella voltak.
Felvezetésként Szalai Júlia utalt Kemény István kutatásaira, amelyek a SZETA előzményeinek tekinthetők, hiszen
egy életre szóló élményt és tapasztalatot hoztak a szegénységgel kapcsolatban a kutatásokban résztvevők számára.
Kiemelte a SZETA ’80-as évekbeli provokatív szerepét. Utalt arra is, hogy már ekkor megjelent kérdésként, hogy
milyen terminológia legyen használatos a szegénységgel
kapcsolatban. A rendszerváltás idején úgy tűnt, hogy a
SZETA - mint az egyik legrégebbi civil kezdeményezésszerepe jelentős lesz majd. Mára vonatkozott Szalai Júlia
felvetése: hová lett ez a kezdeményezés?
Havas Gábor ismertette a SZETA kialakulásának okait, előzményeit. Bemutatta Kemény István életútját és a hatvanas-hetvenes években végzett szociológiai kutatásokat.
Részletesen kitért a társadalmi-politikai kontextus bemutatására, hiszen a hallgatóság soraiban ülők többségének erről
csak a tanulmányaik vagy olvasmány-élményeik alapján lehetnek ismereteik. Havas Gábor néhány példa segítségével
vázolta az akkori szociálpolitika legfőbb jellemzőit, kitért
továbbá a szegénység társadalmi megítélésére is. Ismertette
a SZETA megalakulásának közvetlen előzményét: azt az
esetet amikor egy tripoliszi asszony Solt Ottiliához fordult
segítségért. Ebben az esetben Iványi Gábor és egyháza segített, de ennek kapcsán vetődött fel a kérdés Solt Ottiliában és baráti körében: „Ha ezt az egyház meg tudta csinálni, mi miért nem?” Az akkor létező szociálpolitika diszfunkcionalitása, és az állammal való szembenállás egymásra talált.
Lengyel Gabriella elmondta, hogy akkoriban létezett ugyan
egy jogszabály, amely biztosíthatta volna a jogi kereteket,
de a helyzet korántsem volt ennyire egyszerű, a működés
kockázatos volt. A segítségnyújtás a pénzbeli juttatáson túl
számos más tevékenységre is kiterjedt. A ’70-es évek má-

FIZESS ELŐ A HÁLÓ-RA!
Szeretnéd-e, hogy munkatársaid is ugyanolyan
informáltak legyenek, mint Te? Hogy szakmai
téren félszavakból is megértsétek egymást?
FIZESS ELŐ A HÁLÓ-RA!
250.-FT/HÓ X 12 HÓ = 3.000,-FT/ÉV
Előfizetési feltételek a 16.oldalon!
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