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BEKÖSZÖNTİ

„KINCSVADÁSZAT” -

- HÁTRÁNYOS HELYZETŐ CIGÁNY GYEREKEK
SZOCIALIZÁCIÓS PROGRAMJA A HUSZÁRTELEPEN

Kedves Olvasó!
A roma-lét szociális munkás vetületét bemutató
néhány tanulmányt igyekeztünk egymás mellé
illeszteni e számunkban. A HÁLÓ terjedelmi
korlátai alapján elmondhatjuk, hogy a teljesség
igénye nélkül. Amiért mégis vállalkoztunk erre a
feladatra, az abban a meggyızıdésünkben gyökeredzett, hogy a szociális hivatás olyan munka, amit egyébként más „normális” ember idegeneknek nem tenne meg, s ha mégis megcsinálja,
hát nem a fizetségért. És pont ezért mővészet,
mert a profánt és a szakrálisat egyesíti, anélkül,
hogy egybemosná, megszentségtelenítené. Sıt!
Az egyik fényében a másik még jobban láthatóvá, érzékelhetıvé válik. Így válhat ez a kölcsönhatás a változás forrásává. Ebben (is) közös a
cigány kultúra és a szociális munka.
E számunk írásait is azzal a vállalt céllal válogattuk össze, hogy a gyakorló szakemberek profitálhassanak belılük, és reményeink szerint idıvel felbátorodva, a HÁLÓ hasábjain mutassák
meg saját gyakorlatukat.
A most közölt írások fı üzenete, hogy: NINCS
„gyerekjólétis-”, „családsegítıs-”, meg „logopédiás kliens”. Sıt! Kliens sincs: ember van,
aki az íróasztal, az interjúszoba egyik oldalán ül,
és vele szemben ül egy másik, aki meghallgatja.
Kérdés, hogy mi történik azzal, akit meghallgatnak: ismeretlen arcokból álló, széttöredezett világba csöppen-e, ahol ide-oda kell rohangászni,
vagy egy csapattal lesz-e dolga, akik együttmőködnek az ı érdekében, de nem veszik el tıle a
saját döntési kompetenciáját, hanem pont ahhoz
segítik hozzá, hogy önerıbıl, a rendelkezésre
álló forrásokat felhasználva érjen el változást.

A Huszártelep - a fizikai környezetet és a társadalmi létet
tekintve - Nyíregyháza szegregált területe. A telep, nehezebben közelíthetı meg, mint a város más területei. Az önkormányzati bérlakásokban zömében cigány családok élnek, és azok, akik díjhátralék miatt otthonaikat elhagyni
kényszerültek, és a telepen jutottak szükséglakáshoz. A lakások a korabeli Huszár laktanya kaszárnyáiból és istállóiból kialakított korszerőtlen, komfort nélküli vagy félkomfortos lakások, vizes és penészes, egészségtelen vályogházak. A lakások zsúfoltak, ahol nagycsaládok élnek, sok
gyermekkel. A lakások egy része szoba-konyhás, és már
régen szükségessé vált renoválásuk. Az önkormányzat
megkezdte a lakbért és rezsi-költséget fizetı bérlık lakásainak felújítását.
A munkanélküliség majdnem minden családot érinti, és ez
a teleprıl való kikerülés lehetıségeit rontja.
A telepen 270 család él 290 lakásban.
A telepen mőködı közintézmények: az óvoda, az általános
iskola (2007.június 30-ig!), a Családsegítı Szolgálat és a
Gyermekjóléti Központ kihelyezett alközpontjai, a Roma
Közösségi Ház és a Védınıi Szolgálat.
A telep szegregációját erısíti a környezet és az életforma,
valamint a telepen élı családokkal szembeni elıítélet. A veszélyeztetett gyermekek számát növeli a gyakori deviáns
magatartási formák elıfordulása (pl.: bőnözés, alkoholfogyasztás, prostitúció) valamint a telepi sajátos életformából
adódó problémák, amelyek hatással vannak a gyerekek szocializációjára is.
A területi szegregáció, oktatási szegregációt vont maga után. A telepen élı családok iskoláskorú gyermekei a telepi
iskolába jártak, ahova viszont egyetlen telepen kívüli gyerek se jár. A Huszártelepen élı gyermekek, fiatalok esélye
igen gyenge a középfokú iskolai tanulmányok befejezését
és a munkaerı-piacra való bejutást tekintve sokszor alulmaradnak a telepen kívül élıkkel szemben. A szegregáció a
lakhatásban, az oktatásban és az életesélyekben növeli azokat a hátrányokat, amelyek miatt sokkal rosszabb helyzetbıl indulnak a tanulásban, a munkavállalásban és a családalapításban, mint a telepen kívül élı kortársaik.
A Periféria Egyesület 1999-tıl dolgozik a telepen, és szervez programokat a gyermekek számára.
A „Kincsvadászat” program elindítását indokolták a gyerekek szocializációjára hatással lévı, fent megfogalmazott
problémák. A telep szegregációját erısíti a hátrányos szociális környezet és a telepi életforma, valamint a deviáns viselkedési formák, és a cigány emberekkel szembeni elıítéletek. A gyerekek számára komoly gondot okoz a társadalmi beilleszkedés, és a hozzá kapcsolódó problémák megoldása. A telepi életforma sajátossága, hogy a telepen élık alapvetı konfliktuskezelı technikája a verekedés. A közösségen belüli együttmőködés kialakulását nehezíti, hogy
vannak olyan speciális szükséglető, intenzív egyéni odafigyelést igénylı gyerekek, akik magaviseletükkel a csoporttá válás folyamata ellen hatnak. Ennek okai: határeseti vagy
az alatti intellektusból eredı sajátos szabálytudat, illetve

FARKAS W. ATTILA
< farkas.attesz@gmail.com >

(A képeket http://photo.romadecade.org/ oldalról, valamint Szoboszlai Katalin és Fodor Éva
elıadásának képanyagából válogattuk.)
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hullámzó kitartás; idegrendszeri sérülés és/vagy szociális háttér miatti extrém érzelmi labilitás; minimális önfegyelem.
A tapasztalatok azt mutatják, hogy a Huszártelepen élı gyerekek képességeik és alapkészségeik területén nagy lemaradásban vannak kortársaikhoz képest. Az iskolában a gyerekek közül többen határ alatti intellektussal rendelkeznek.
A Periféria Egyesület „Kincsvadászat” programját az Országos Bőnmegelızési Bizottság támogatta 2006. szeptembertıl 2007.májusig.
A program prioritásai voltak:
 A roma gyerekek, fiatalok integrációjának elısegítése, a gyermekek szocializációs esélyeinek javítása, a szegregált Huszár-telepen megvalósuló programokkal;
 Közösségi-, sport- és szabadidıs foglalkozások szervezése, a hasznos szabadidı eltöltési szokások kialakítása,
erısítése érdekében;
 Kommunikációs-, önismereti- és drámapedagógiai csoportokban a döntéshozatal, a problémamegoldás, a kommunikációs készségek, az önértékelés, a stressz-kezelés,
az érdekérvényesítési készségek fejlesztését céloztuk
meg, s ezeken belül kiemelten fontosnak tartottuk az erıszakmentes konfliktuskezelési technikák integrálását;
 Egészségfejlesztés: felvilágosító beszélgetések, programok, információátadás és képességfejlesztés, a felelıs
szexuális magatartás elısegítése érdekében;
 Drogprevenció: információátadás, tényszerő feltárás,
valamint a nemet mondás képességének kialakítása;
 A gyermekvédelmi jelzırendszer tagjaként - a gyermekek veszélyeztetettségének megelızése és megszüntetése érdekében - szoros együttmőködés a gyermekjóléti-, oktatási- és egészségügyi intézményekkel és szakemberekkel.

formákat tanultak meg, fejlesztették jártasságukat az emberi
kapcsolatokban és a kapcsolati problémák kezelésében.
A program inter-professzionális együttmőködésen alapult, ahol a különbözı szakmai területek szakemberei együtt (és az egyes program-elemek külön-külön is) hozzájárultak a cél megvalósításához. A szakmai team az alábbi
szakmai területek együttmőködı szakembereibıl állt: szociális munka, pszichológia, fejlesztı pedagógia, drámapedagógia, iskolai gyermekvédelem, szabadidı-szervezés, egészségügyi prevenció, sport. (Lásd: az alábbi táblázatban!)
A program általános célkitőzése volt:
a Huszártelepi roma gyerekek esélyegyenlıségének növelése, társadalmi integrációjuk elısegítése, a deviáns és erıszakos magatartásformák csökkentése.
Konkrét célkitőzéseink voltak:
 Kulturális, szabadidıs, sport programok hozzáférési
lehetıségének biztosításán keresztül, hasznos szabadidı
eltöltési szokások kialakítása és erısítése. El akartuk érni,
hogy a kallódó gyerekek megtapasztalják a közösség megtartó és formáló erejét.
 A gyerekek pszichés, magatartási, beilleszkedési, kapcsolati problémáinak kezelése a csoportos önismeret tényezıinek felhasználásával. Célunk, hogy a gyerekek konfliktusaikat önállóan tudják kezelni, vagy képesek legyenek
segítséget kérni, és megtalálni.
 Drámapedagógiai módszerek alkalmazásával, erıszakmentes konfliktuskezelés elsajátítása, asszertív érdekérvényesítés kialakítása, társakhoz való alkalmazkodás, együttmőködés tanulása.
 A program felépítése alapvetıen preventív szemlélető,
azaz célkitőzésünk a deviáns viselkedésformák kialakulásának megelızése.
 A pozitív mintákat nyújtó szabadidıs programok biztosításával célunk, a közösségi szolidaritás erısítése és a fiatalok bőnözıvé válásának megelızése.

A program alapvetıen szocializációs program volt, ahol
a gyermekek új ismereteket szereztek, a normakövetı magatartás elsajátításához hasznos készségeket és magatartásSzakember
Szociális munkás:
Fodor Éva, Kovács Anikó, Szabó
Andrea, Kerezsiné István Orsolya
Fejlesztı pedagógus:
Veressné Kovács Éva

Pszichológus:
Jámbor Csilla, Jasku Henrietta
Védını:
Holikné Sajtos Ágnes
Pedagógus:
Szilágyi Pálné, Tompáné Lázár Éva
Pedagógus: Szabó Péter

Kung Fu edzı: Kolozsi Imre
Festı: Zámbó Gábor

Cigánytánc tanár: Horváth Zoltán

Feladat

A célcsoport tagjainak elérése, tematikus csoportokon való részvétel, szabadidıs
foglalkozások elıkészítése, vezetése. Versenyek, rendezvények elıkészítése, levezetése. Egyéni esetkezelés. Kapcsolattartás szülıkkel és a gyerekek családtagjaival,
együttmőködés a jelzırendszer tagjaival.
Drámapedagógiai csoportok tervezése, vezetése, csoportfolyamatokban fellépı pszichés tényezık kezelése. Fejlesztı játszóházi foglalkozásokon való részvétel.
Kommunikációs csoportok tervezése, vezetése, csoportfolyamatokban fellépı pszichés tényezık kezelése. Egyéni esetkezelés.

Egészségügyi prevenciós programok elıkészítése és vezetése, életmód- és egészségnevelési tanácsadás. Információ és segítségnyújtás a gyermek- és serdülıkori problémákban, betegségekben.
Célcsoport elérése, szabadidıs foglalkozások elıkészítése, tematikus csoportokon
való részvétel. Versenyek, rendezvények elıkészítése, levezetése.
Sportfoglalkozások, edzések, versenyek elıkészítése, vezetése.
Kung Fu csoport elıkészítése, edzések vezetése.
Festı szakkör elıkészítése, vezetése.
Tánc szakkör elıkészítése, vezetése.
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 Rendszeres sportolási lehetıségek biztosításával a felgyülemlett feszültség, agresszivitás megdolgozott formában
történı levezetése, a koncentrációs készségek fejlesztése.

gógussal közösen értük el: végigjártuk az osztályokat és
tájékozattuk a gyerekeket az idıpontokról.
Eredményeink:
 a projekt mőködésével, új foglalkozások bevezetésével
a gyerekek minél szélesebb körben történı elérése;
 az új foglalkozások bevezetésével, a célcsoport létszámban, korosztályban való kiszélesítése: az óvodáskortól kezdve az általános iskola nyolcadik osztályáig
fejlesztı programokkal történı lefedése.
(3.) Programok, foglalkozások, szolgáltatások folyamatos
mőködtetése 2006. szeptembertıl 2007. májusig:
A pályázatban tervezett programok mind ütemezésükben,
mind tartalmukban megfeleltek az elızetes terveknek és
elvárásoknak. A tervezett tevékenységeket és szolgáltatásokat folyamatosan és zökkenımentesen tudtuk biztosítani.
A kommunikációs csoport esetében pszichológusváltás történt: Jámbor Csilla gyermeket várt, így helyére 2007. januártól Jasku Henrietta került. Eredmények:
 képesség- és készségfejlıdés: a tematikus csoportfoglalkozások során az alap- és szociális készségek fejlıdése,
 csoportfejlıdés: a csoportok kereteinek, szabályrendszerének megalkotása, elfogadása, és csoporton belüli
produktív mőködés,
 közösségépítés: a közösséghez tartozás élményének és
megtartó erejének megtapasztalása,
 konfliktuskezelés: a közösségen, csoporton belül kialakuló együttmőködés, a frusztráció megdolgozott formában történı levezetése, együttmőködés, asszertív
érdekérvényesítés, szociális beilleszkedés kialakulása,
magatartási problémák kezelése,
 problémakezelés: bizalmi kapcsolatok (gyerekek és segítık között) kialakulása, hatékony probléma megoldásra.

A programot a 13-as számú Huszár telepi Általános Iskolában valósítottuk meg. (Az iskola, az oktatási szegregáció
felszámolása érdekében, az önkormányzat döntése alapján,
2007. június 30-án jogutód nélkül megszőnt.)
A projekt megvalósításában az iskola volt a fı együttmőködı partnerünk, infrastrukturális, humán erıforrás és a
szakmai munkai területein. A projekt megvalósítása, módszertana a különbözı szakterületek képviselıinek komplex szaktudásán alapult. A gyermekprogram teamjében
dolgozó szakemberek több éves tapasztalattal rendelkeznek
a roma gyerekkel, fiatalokkal végzett segítı tevékenység eredményeképpen. A projektben ezeket a tapasztalatokat fejlesztettük tovább, figyelembe véve a roma gyermek szocializációs sajátosságait, társadalmi hátterét.
A program szakaszai:

A gyakorlati munka részletes bemutatása

(1.) Együttmőködések kialakítása, team-építés:
2006. szeptemberében végeztük el a projekt elıkészítı,
szervezı tevékenységeit, melynek célja a csoportok, foglalkozások elıkészítése volt.
Team-fejlesztés: a szakemberek felkérése (megbízási és
vállalkozási szerzıdések elkészítése), konkrét feladatok
megfogalmazása, a csoportmunka tartalmi tervezése, megvalósíthatósága, a csoportülések idıpontjainak tervezése.
A szakember-team összeállítása, fejlesztése hozzájárult:
 a programban dolgozó team tagjainak szakmai fejlıdéséhez,
 az Egyesület szakmai fejlıdéséhez,
 a program értékelésekor kapott eredmények beépítéséhez egy következı munkába.

I. Tematikus csoportok
I. 1. Drámapedagógiai csoport
A foglalkozások célcsoportjai az elsı és második osztályos
tanulók voltak, a foglalkozások idıtartama 1 óra, rendszeressége: kéthetente 1 alkalom, A és B hetes beosztással.
A program célja az alapkészségek fejlesztése, szabálytudat
kialakítása, társakhoz való alkalmazkodás, együttmőködés
tanulása, melyre a dramatikus játékelemeket, szerepjátékokat lehet építeni.
Az elsı osztály teljes létszámmal: 17 fı, vett részt a
programon.
Az új csoport óvodában még nem találkozott a drámapedagógia módszerrel, bár kiscsoportos fejlesztı foglalkozásokon már vettek részt. Néhány (ebbe az osztályba került) évismétlı tavaly már dolgozott velünk, ık viszonylag rutinos
drámajátékosnak mondhatók. Lényegesen azonban nem
könnyítenek a csoport mőködési szintjén, mert erıteljesen
tanulási- és magatartás-problémáik vannak. Az egyik kislány határeseti intellektusú, nagyon szélsıséges, impulzív
személyiség-háttérrel.
Témáink egyrészt az alapkészségek fejlesztésére és a cso-

(2.) A célcsoport elérése:
A dráma- és egészségügyi prevenciós csoport adott volt,
mert teljes osztályokat ölelt fel, így rögzítettük az idıpontokat és megkezdtük a munkát. A kommunikációs csoport és
a szabadidıs programok esetében az elızı évek során kialakult „központi mag” azokból a gyerekekbıl állt, akik
rendszeresen jártak, s ık automatikusan meg is jelentek a
csoportkezdésen. A többieket, a programban dolgozó peda4
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port normáinak, szabályrendszerének megtartására irányul,
amely felkészíti a csoportot a tanítási dráma alkalmazására.
Figyelem-, látási-, hallási-, tapintási és térészlelés, testséma
fejlesztés volt a cél, kiemelten az egymásra figyelés erısítésével.
Alapkészségek fejlesztése:
 hallás-, észlelés- és emlékezet-fejlesztés, vizuális figyelem, a hallási- és látási csatorna összekapcsolásának pontosítása,
 testséma, külsı énkép erısítése, vizuális figyelem, külsı tulajdonságok felismerésének és megfogalmazása,
szókincsfejlesztés,
 nyelvi kifejezés, szókincs-fejlesztés,
 a csoport normáinak, szabályrendszerének megtartása.
Tanítási dráma bevezetése:
 a gyerekek egymásra figyelésének erısítése intenzitás
és idıtartam szempontjából,
 önértékelésük differenciáltabbá tétele,
 a dramatikus játékoktól a komplex tanulási drámáig eljutni,
 az egész csoportos munkaformáktól elmozdulni a kiscsoportos felé.
Foglalkozásaink gerincét fıként dramatikus játékok alkották. Ezek a játékok az önszabályozás, egymásra figyelés,
közösséggé szervezıdés mellett a különbözı - kultúrtechnikák elsajátításához is fontos - részképességek fejlesztését
célozták (pl. figyelemkoncentráció, testséma, téri orientáció, jobb-bal iránydifferenciálás, látási- hallátási észlelés és
emlékezet, ritmus). Kiemelt fontosságú a szókincs és verbális kifejezıkészség fejlesztése, és az általános ismeretek bıvítése. Ezeken, a területeken nagyfokú a hiányosságuk.
Párhuzamosan zajlott az osztályközösség összekovácsolódása, és a dráma-foglalkozások kereteinek, szabályainak kialakítása. A célok közé tartozott, hogy kialakítsuk foglalkozásaink - tanulói padoktól elkülönített - játszóterét, a vezetıre- és egymásra figyelést, a verbális és tettleges agresszió
kiküszöbölését, s hogy megteremtıdhessen közös játékunk
tere és személyi feltétele. A szabályok, keretek szükségességét a gyerekek elfogadták, bár betartásuk nem volt könynyő számukra, s idınként visszaesések is mutatkoztak (pl.
tanítási szünet vagy betegség miatti hiányzás után).
Az osztály már az elsı fél év végére sikeresen elsajátította a
dráma-foglalkozások kereteit. Rögzült a foglalkozások ideje, játéktere, szabályrendszere. Az önszabályozással azonban év végére is maradtak problémák, bár a csoport egyre
több foglalkozáson mutatott jó mőködési szintet. 3-4 gyerek intenzív egyéni odafordulást igényelt, ık továbbra is
tudták gátolni a csoportfolyamatokat. A „gátló folyamatok”
intenzitása és terjedelme azonban sokat csökkent, az osztályt is kevésbé tudták elvonni a játéktól a külsı körülmények.

tést, hanem a játékba aktuálisan bekapcsolódni tudást értékeltük; azt, hogy zavarta-e társait, be tudta-e tartani az elıtte megbeszélt (és közösen elfogadott) kereteket? (Ha valakinek nem volt kedve 1-1 adott részjátékba beszállni, azt
megtehette. Leülhetett a padjába, rajzolgathatott, könyveket
nézegethetett, stb. Egy volt fontos: ne zavarja a játszó társait. Ez nem számított a keretek be nem tartásának. Ha valaki
meggondolta magát, az már a következı körben ismét részt
vehetett a játékban.)
Az elsı osztályosok az önértékelésben sokat léptek elıre.
A kezdeti „Nem tudom”, „Jó voltam”, „Rossz voltam” helyett már differenciáltabban tudták saját viselkedésüket
megítélni, ami egyfajta tudatosabb figyelmet ill. önismeretet feltételez. Egymásra, egymás viselkedésére azonban,
még nem tudtak folyamatában figyelni, 1-1 személyüket érintı mozzanaton kívül. Ha valaki többször, és a „javulás”
minden jele nélkül képtelen volt aznap a kereteinkhez alkalmazkodni, akkor viselkedésének következményeként
nem jöhetett a drámafoglalkozás utáni Játszóházba. Tapasztalataink szerint ennek erıteljes motiváló ereje volt. Arra
vigyáztunk, hogy a gyerekek ezt ne érezzék végleges kirekesztésnek. Olyan, személyre szabott célokat tőztünk ki,
amelyek teljesítése kívánt ugyan erıfeszítést, de nem volt
elérhetetlen. Célunk volt, hogy a gyerekek egymástól is el
tudják fogadni az egyéni határokat. (Nem várhatjuk egy
hiperaktív, figyelemzavaros gyerektıl ugyanazt, mint pl.
egy csöndes kislánytól.). A következı foglalkozáson mindenki újra „tiszta lappal” kezdett.
Javult az egymásra figyelésük is, bár ez jellemzıen még a
rövidebb, impulzívabb mozgásos elemek esetén volt könynyebb számukra. Egymás verbális megnyilvánulásait továbbra is nehezebben tudták tartósan figyelemmel kísérni.
Éppen ezért nagyon sok figyelem-fejlesztı, koncentrációs
játékot iktattunk a foglalkozásokba, növelve ezeken a szóbeli megnyilvánulások arányát. A munkaszervezési formák
közül a nagycsoport volt a legeredményesebb, hisz’ a kisebb csoportok nagyon igényelték a felnıtt segítık intenzív
támogatását. Haladtunk a dramatikus játékoktól a komplex
drámáig. Az egész csoport együttes élményfeldolgozós, ez
a fent említett okok miatt megfelelı a gyerekek számára.

Mőködés, eredmények:
A legtöbb probléma az egymásra figyelés és az önszabályozás terén mutatkozott. Lassú fejlıdés azonban e téren is
tapasztalható volt. Az elsı foglalkozástól kezdve szoktattuk
ıket az önértékelésre: a játékok befejeztével, visszatérve a
tanulói padokhoz, értékeltük - nem magát a játék szintjét,
hanem - az instrukciók alatti és játék közbeni magatartást,
viselkedést. Nem a hagyományos „jó” / „rossz” minısítge-

Nyelvi készségük, szókincs- és részképesség-fejlesztésük
minden alkalommal szerepelt foglalkozásainkban. Kiegészítve, megerısítve ezzel az osztálytanító pedagógus tanári
keretek között folyó kétirányú munkáját. (A vele való
5
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együttmőködésünket kölcsönösen fontosnak és hatékonynak éreztük.)
A részképességek közül leginkább a téri tájékozódás - ezen
belül is a jobb-bal iránydifferenciálás - stabilizálása jelentette a legtöbb nehézséget.
Megpróbálkoztunk komplex tanítási drámával is, mely a
családtól való elszakadást, jövıre irányuló elképzeléseket
dolgozta fel állatmesei keretben, sok egész csoportos színes játék és improvizáció segítségével. Az osztály egy része
nagyon élvezte, átélte a szerepeket. Akiknek viszont nem
sikerült bevonódni a szerepbe, gátolták a többiek játékát és
a foglalkozás végére még erıteljes volt a csoport széthullása. A lezáró résszel szerencsére sikerült közel hasonló hullámhosszra hozni az osztályt, így a szívesen játszó gyerekekben nem maradt a befejezetlenségbıl adódó feszültség
érzés.
A gyerekek mindig örömmel fogadtak minket, szívesen
jöttek a Játszóházba is. Büszkék voltak a sikereikre, és
mindinkább el tudják fogadni, ha éppen viselkedésük következtében az aznapi Játszóházat nem látogathatják meg.
Vannak, akik otthon, szüleikkel-testvéreikkel lejátszanak
egy-egy itt megkedvelt játékot, és legközelebb errıl boldogan számolnak be. A tavalyi évismétlık még most is emlegetnek olyan dráma-foglalkozásokat, amit szívesen megismételnének. Ezek mind azt jelzik számunkra, hogy sikerült
érzelmileg pozitívan bevonni a gyerekeket, és a fejlesztés sok
esetben maradandó, játékként megélt helyzetben rögzül.
Ebben az elsı osztályban az osztályt tanító pedagógussal is
sikeres az együttmőködésünk (aki szintén a Periféria Egyesület önkéntese). İ gyakran részt vesz a drámafoglalkozásokon. Jót tesz ezzel a gyerekek fegyelmezettségi szintjének is, mert szeretik és elfogadják, még ha nem irányító
szerepben is van jelen. Emellett az általunk játszott különbözı fejlesztı játékokat a tanítási órákba ágyazva is sikeresen alkalmazza. Ezeket, a részképességeket részben a saját,
részben az általunk biztosított
feladatlapokkal, módszertani segédeszközökkel kiegészítve, bıvítve tudja elmélyíteni, erısíteni.
A második osztály teljes létszámmal (12 fı) vett részt a
programon.
A második osztályosokkal már
szerepjátékokon keresztül, különféle drámai konvenciókat
alkalmazva (amelyeket 1. osztályos korukban alapoztunk meg)
tanítási drámát alkalmaztunk.
Ezek különbözı meséket vagy
egyéb kitalált történet-váz köré
épülı eseményeket dolgoztak
fel, melyek egy-egy fontosnak ítélt téma hátteréül szolgáltak.
Készségek fejlesztése:
 hallási figyelem, testséma és vizuális észlelés erısítése
 figyelem, részképesség, észlelés, szókincs
 emlékezet, logika, lényegkiemelés
 keretek, szabályok, idıfogalmak erısítése
 egymásra figyelés, nagycsoportos és kiscsoportos
helyzetben

Témáink voltak:
 Kívánságlista, a saját magunk számára „küldött” jókívánságok elhelyezése
 Szerepfelvétel gyakorlat - „Állatcsaládok” keretmese
 Ki meddig hajlandó elmenni egy fontosnak tőnı cél
érdekében? - „Békakirály” keretmese
 Milyen apa/anya szeretnék lenni?
A második osztályosokkal már a tavalyi év végére eljutottunk a komplex tanítási drámáig, melyben mesébe ágyazva tudtunk körbejárni egy-egy problémát, konfliktus-helyzetet. A szerepbiztonságból adódóan, a gyerekek így kimondhatják/lejátszhatják a bennük lévı feszültségeket, félelmeket, sérelmeket anélkül, hogy ennek személyes érintettségét fel kellene vállalniuk. A felnıttek segítı-óvó irányítása mellett, ezek biztonságos közegben „futhatnak le”.
A drámapedagógiai csoportba járó gyerekek, már rutinos
drámásoknak mondhatók.
Az alapozó idıszakban kialakítottuk a kiscsoportos munkaformákat, megismertettük a drámai konvenciókat, eszközöket, eljutottunk a szókincs- és a nyelvi kifejezıkészség olyan fokára, mely lehetıvé tette a belsı tartalmak szóbeli
közvetítését, a társak felé is. Emellett figyelmi állapotuk folyamatosan javult, és a következetes, biztonságot adó keretek lehetıvé tették számukra, hogy saját belsı feszültségük
oldódjon, közlési vágyuk (érzelmileg, mozgásban és verbálisan is) kielégítést nyerjen. Így volt terük a másik mondanivalójának befogadására.
Mindezt különbözı mese illetve történet feldolgozásába ágyazva tettük. Ezek segítségével körüljártuk a másság, a
család, az elfogadás, ıszinteség, bátorság-félelem, jövıkép és az önismeret témaköreit. Néhányat többféle keretben, feldolgozásban is visszahoztunk.
Látványosan nyomon követhetı volt, ahogyan a gyerekek
átélve a megajánlott szerepeiket, lelkesen vetették magukat
egy-egy témába, majd fokozatosan átfordították az eseményeket, érzelmeket a saját életükre. Véleményük egyre
differenciáltabb, árnyaltabb
lett, és már nem várták el
egymástól ugyanazt az álláspontot. Véleményük nagyon
eltért a többiekétıl, és azt fel
is tudták vállalni.
Fejlıdést jelent, hogy most
már képesek egymást nemcsak a mozgásos, szerepekben, lévı megnyilvánulásaikban elfogadni, hanem odafigyeltek a szóbeli véleményekre is. Ezeket már sikerült szerepen kívül, saját vélemény vagy élményként is
felvállalni. (Általában egyegy szerepjáték utáni beszélgetés keretében történtek, a
szınyegen körben ülve.)
Az év vége felé - szerepen kívül -, már teljes önmaguk
megmutatásával voltak képesek beszélni arról, hogyan
képzelik el késıbbi életüket, milyen apákká, anyákká szeretnének válni.
Sok megdöbbentı, jelenlegi életüket megvilágító választ
6
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kaptunk pl.: „ Én olyan apa leszek aki nem veri meg a gyerekét, ha az rosszul tanul. Inkább leülök mellé tanulni. Mindig elıbb ételt veszek csak utána sört. Mindig ápolni fogom
a gyermekeimet. Jószívő leszek a jókkal, de a gonoszokkal
is.” Ennek kapcsán tudtunk beszélgetni a megbocsátásról,
és saját roma tulajdonságaikról is. Valamint a lehetıségrıl,
amit a hibák kijavításához adunk magunknak és másoknak.
Külön öröm, hogy beszélgetéseik, már „igazi” beszélgetések. Figyelnek egymásra, kivárják társuk mondanivalóját.
Mindez szerepelt célkitőzéseink között, tehát úgy látjuk, ezeket sikerült
elérnünk. Nagyon fontosnak tartom,
hogy ezt a szép folyamatot ırizzük, és
a késıbbiekben is tápláljuk, segítsük
az általunk nyújtható eszközökkel és
lehetıségekkel.
Egyre ritkábban fordult elı, hogy a
gyerekeknek magatartási problémák
miatt ki kellett állniuk egy-egy játékkörbıl vagy nem jöhettek el a délutáni
Játszóházba. Ha mégis elıfordult, indulatuk már nem felénk irányult, hanem többségében belátták, és ık maguk jelölték ki az elıbb említett következményt az aznapi magatartásuk miatt.
I. 2. Kommunikációs csoport
A kommunikációs csoport létszáma:
15 állandó tag volt. A résztvevık között több halmozottan hátrányos helyzető, egyéni bánásmódot igénylı gyerek volt. Néhány gyermek átlag alatti,
vagy határeseti intellektussal rendelkezett, többen magatartási nehézségekkel küzdöttek.
Fejlesztési területek:
 a csoport kereteinek kialakítása: normák, szabályok,
tagok, létszám;
 frusztráció, feszültségoldás, lazító gyakorlatokkal, együttmőködés segítése, tolerancia erısítése, szabálytudat kialakítása;
 figyelem koncentráció, emlékezet, önértékelés, önismeret fejlesztése;
 érzelmi állapotok megjelenítésének gyakorlása, az
érintés elfogadtatása;
 nyelni készségek, szókincs.
Alapkészségek, képességek fejlesztése:
 szem-, kéz-, mozgás-, figyelem-, koncentráció, térbeli
tájékozódás, testséma, térirányok gyakorlása, érzékelés;
 memória, gondolkodás - szókincs, verbális, non-verbális kommunikációs eszközök használata;
 érzelmek kifejezése, felismerése, mimika.

mekek számára elsıdlegesen fontos játékos formában - a
kommunikációs készségek, az együttmőködés fejlesztésére,
közös élmények szerzésére.
Mivel a csoport változó összetételő és életkorú gyermekekbıl állt, a kitőzött célok megvalósítása, a fejlesztés eltérı mértékő és változó intenzitású volt. A nagyobb csoportlétszám jobban kedvezett a sokoldalú interakciók kialakulásának, a dinamikus játéktevékenységnek, játékos folyamatoknak, viszont több teret adott a konfliktushelyzetek kiélezıdésének, amely fıleg az együttmőködésben, a páros helyzetek, kiscsoportok kialakulásában jelentkezett.
A nagy csoportméret alkalmával fıleg
a várakozás jelentett nehézséget (kivárni, amíg más beszél, mást hallgatni, késleltetni a saját élmények, gondolatok azonnali kimondását). A kisebb csoportlétszám mellett a csoporttagok aktivitása, bevonódása az intimitás mértéke miatt nagyobb volt, a
csoportot könnyebben lehetett instruálni, irányítani, a konfliktusteli helyzetek száma is jelentısen csökkent, a
keletkezett feszültségek kezelése is
könnyebbé vált.
A foglalkozások alatt a fegyelmezés
kérdése is gyakran elıtérbe került. A
gyerekek élvezték, és könnyen elfogadták a kötetlen játékhelyzetet, ami
miatt a szabályokhoz amúgy is nehezen alkalmazkodó gyerekek átmenetileg irányíthatatlanokká váltak. A bevezetett értékelési és fegyelmezési
rendszer, az ún. „csillag-rendszer” alkalmasnak bizonyult a csoportfolyamat kezdetén kialakított szabályok és
elvárások betartatására, figyelembe vételére. Mindenki - a
viselkedésétıl függıen - 3 pontot szerezhetett a foglalkozások alatt. Ezeket a pontokat különbözı tárgyakra válthatták be, minél több pontot értek el, annál nagyobb értékő
ajándékot szerezhettek. Eleinte nagyon furcsa volt a számukra, így amint lehetett, rögtön beváltották a pontjaikat,
késıbb azonban egyre hosszabb ideig győjtögették azokat,
és már voltak konkrét céljaik is. Ez a többszörösen áttételes
jutalmazási rendszer más foglalkozásokon is bevált, és az
iskolában is több pedagógus kezdte alkalmazni. Ennek
hatására kevesebb problémát jelentett a fegyelmezés, és
sokkal motiváltabbakká váltak a gyermekek.
Megfigyelhetı volt, hogy a két-három éve drámapedagógiára járó gyermekek mennyivel könnyebben alkalmazkodtak a csoportkeretekhez, és sokkal hamarabb megértették és végrehajtották az instrukciókat. Ennek megfelelıen hamar eljutottunk a mélyebb bevonódást igénylı gyakorlatokig, és a résztvevık sokkal jobban együtt tudtak mőködni, ami a csoportfejlıdést is felgyorsította.
A gyerekek szívesen fogadták a játékokat, fıleg a mozgásos, versenyhelyzetet kialakító feladatokat élvezték (legyızni a másikat, megmutatni, hogy ügyes vagyok, mit tudok - átvitten mit érek a csoportban), ami miatt az együttmőködést igénylı játékokba való beleélés külsı irányítást i-

Eredmények:
A kommunikációs készségek fejlesztését célzó foglalkozások elsısorban a csoportban való együttmőködés, a páros,
csoportos interakciós formák gyakorlását, a másikra való
odafigyelés és a tolerancia képességét igyekezett elısegíteni. Ezeket a célokat olyan játékos formában próbáltuk elérni, amelyek közvetetten lehetıséget biztosítottak - a gyer7
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gényelt. A nagyobb csoportlétszám esetében ilyenkor a
részt vevı felnıtt segítık, vezetık segítették a csoportokat,
a közösség alakulását.
A kisebbek számára referenciapontot jelentett a felnıttek
jelenléte, a feladatok során igényelték a kapcsolatot, az odafigyelést (külön is megmutatták magukat, kipróbálták a
felnıttekkel való páros gyakorlatokat).
Az instrukciók látszólag minden gyermek számára közömbösnek tőntek, legfontosabbnak a játékban való részvétel,
az élmények győjtése mutatkozott. A szabályokat bár jól ismerték és értették a gyerekek, mégis nehezen alakult ki az
ezekhez való alkalmazkodás, a szabályok pontos betartása,
miközben másokkal igyekeztek maradéktalanul betartatni
azokat.
A játékhelyzetek alkalmasnak bizonyultak arra, hogy a
megszokottól eltérı módon kapjanak figyelmet és támogatást a gyermekek. A másikra odafigyelés, a sorra kerülés
kivárása nem volt könnyő nekik (meghallgatni a másik véleményét, élményeit), nehezen lehetett kialakítani ezeket a
képességeket. Gyakran az értékelési rendszer segítségével
tudtuk ıket ilyen irányban befolyásolni.
Hétrıl-hétre igyekeztünk megmaradó, befolyásoló élményeket nyújtani a gyermekek számára, amelyek segítik, fejlesztik kommunikációs készségeiket, együttmőködésre és a
másikra való odafigyelésre, toleranciára tanítják ıket. Elsısorban olyan játékélményeket sikerült nekik átadni, amelyek során átélhették a csoportban való részvételt, együttmőködést, az elfogadottság érzését egy veszélytelen, támogató, elfogadó légkörben.

az egészségünket, ezen belül a tisztálkodást. Szeretnénk elérni, hogy a gyerekek közvetítésével a családon belül is
megjelenjen egyfajta igény az egészség megırzésére.
A foglalkozások során azt tapasztaltuk, hogy a gyerekeknek nehéz egy órán keresztül egy témára koncentrálni. Figyelmüket kb. 20-25 percig tudták a témára irányítani, késıbb szétszórttá váltak, elkalandoztak.
Az elıadások során az elsı 10 percben voltak a legaktívabbak, örömmel vesznek részt a játékos formában kiadott tevékenységek megoldásában. Ezek segítettek abban, hogy
figyelmüket akár 30-35 percig is az aktuális témára irányítsák. A hiányos ismeretekbıl adódó nehézségekkel nehezen birkóztak meg, de az információk átadása során egyre nyitottabbá váltak, élénkebbek lettek, szívesen vettek
részt, még a legmozgékonyabb gyerekek is.

I. 3. Egészségnevelés
A prevenciós programok kétheti rendszerességgel mőködtek, a Teamben dolgozó védını vezetésével, és a szociális
munkások részvételével. A témafeldolgozás kiscsoportban
és egyéni beszélgetésekkel történt. A témákkal kapcsolatban rengeteg volt a tévhit, melyet megpróbálunk helyretenni.
A foglalkozások célcsoportjai az elsı és az ötödik-hatodik
osztályos tanulók voltak, a foglalkozások idıtartama 1 óra,
rendszeressége: kéthetente 1 alkalom.

A drog prevenció az ötödik és hatodik osztályos gyerekek
körében mőködött. Témáink voltak:
 szenvedélybetegségek megelızésével kapcsolatos felvilágosítás;
 a dohányzás, alkoholfogyasztás, drogok használatának veszélyei;
 káros szenvedélyek mellızése;
 egészséges életmód.
A foglalkozások alkalmával szó esett az egészségrıl általában, mit tartanak fontosnak a saját egészségükkel kapcsolatban, koruknak megfelelı szexuális kultúráról, ehhez kapcsolódó higiéniáról, betegségek megelızésérıl.
Leginkább érdeklıdést kiváltó téma a dohányzás, alkoholfogyasztás, drogok hatása a kortárskapcsolatokra, és a
közösség devianciát elıidézı hatása volt. Bemutattuk a
kábítószer, alkoholfogyasztás, dohányzás veszélyeit, ennek
ellenpéldájaként megjelenı lehetséges elfoglaltságokat.
Fontos feladatunknak éreztük, hogy az elrettentés helyett
tényszerő információátadást végezzünk, mely segítségére
lehet a veszélyeztetett fiataloknak abban, hogy döntéseiket
helyesen hozzák meg. Természetesen ezek alapján a bizalom, az elérhetıség biztosítása, hogy adott probléma esetén
bármikor nyugodtan forduljanak a team bármely tagjához.
Az elıadások során (a hiányos ismeretek miatt) elég nehezen lehetett haladni, nehéz volt az érdeklıdést felkelteni, de
egyre nyitottabbá, érdeklıdıbbé váltak.
Tapasztalataink alapján nem lehet - csakúgy, mint a kisebbeknél - egyszerően elıadást tartani, mert sok az információ, amivel nehezen birkóznak meg. A játékosan bemutatott

Az egészségügyi prevenció az elsı osztályos gyerekek körében mőködött.
Témák:
 személyes higiénés szokások;
 általános tisztálkodás;
 személyi és intim higiéné alkalmazásának gyakorlati
helyessége;
 egészséges életmód.
Az egészségügyi prevenciós foglalkozások célja, az általános egészség és higiénia megismertetése, mindennapos rutinná való alakítása. Tapasztalataink alapján a roma családokban szigorú szokások uralkodnak, így jelentıs tabuk
vannak ebben a témában is, de a mi célunk nem ezek teljes
feloldása, hanem a választási lehetıség felajánlása, helyes
döntések segítése volt. A foglalkozásokon ismereteket adtunk át, játékos formában.
Témáink között szerepeltek az általános tisztálkodáson túl
a haj és fogápolás, a tető kezelése. Mennyire vagyunk tisztában testünk sebezhetıségével, mennyire tartjuk fontosnak
8
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és általuk végezendı feladatok megoldásánál nyitottá váltak. Megfigyelhetı, hogy a lányok kevésbé nyitottak azokra
a területekre, amelyekre a családban nem fordítanak kellı
figyelmet, vagy tabuként kezelik, mint például a menstruációt, fogamzásgátlást, a korai nemi élet hátrányait.

Az elsı és második évfolyamon tart drámapedagógiai foglalkozást a fejlesztı pedagógus, melynek ideje a játszóházi
program elé került. A péntek délutáni csoportfoglalkozáson
való aktív és szabályokat betartó részvételre a játszóházon
való megjelenéssel motiváltuk a gyerekeket.

II. Szabadidıs programok
II.1. Fejlesztı játszóház, kreatív mőhely, textil szakkör
A foglalkozásokon fejlesztı, logikai, képességfejlesztı és
társasjátékokat valamint mozgásos (szabadtéri) játékokat
alkalmaztunk. A játszóház fókuszában: a különbözı közösségi, fejlesztı játékok és a helyesen eltöltött szabadidıs tevékenységek elsajátítása, az együttmőködés erısítése, az alkalmazkodó és szociális készség fejlesztése volt.

Eredmények:
A játszóház mőködése során a gyerekek egymással szembeni toleranciája, empatikus és alkalmazkodó képessége sokat fejlıdött. A csoporton belüli szabálytartás az iskolai életre is kiterjedt. A pedagógusok visszajelzései alapján a
programban részt vett gyerekek szabálytartása és magatartása sokat javult. Az alkalmazott készségfejlesztı játékok
során fejlıdött a gyerekek logikus gondolkodása, feladatmegoldó képessége, kreativitása.
A játszóház mőködése lehetıséget biztosított a gyerekeknek ahhoz, hogy gyakorolják egymással szembeni toleranciájukat, empatikus és alkalmazkodó képességüket, mely az
élet más területeire is kihat. A pedagógusok visszajelzései
alapján megállapítható, hogy a „perifériás” gyerekek az iskolai tevékenységekben is jobban megállják a helyüket, az
osztályközösségben is alkalmazzák a tanult készségeket,
képességeket és szabályokat.
A verekedés azonnali kizárást vont maga után, de ez nem
jelentette a programtól való eltiltást, hiszen a következı alkalommal újra szívesen fogadtuk a fogadkozó (Most jó leszek!) gyerekeket.
Az illendı szép beszédre gyakran kellett figyelmeztetni a
gyerekeket, a felnıttekkel szinte már konfliktusmentesen
kommunikáltak, de egymással még (valószínő, hogy a telepi élet hatására) nagyon tiszteletlenül beszéltek, (sokszor elıfordul még az anyázás, a nemi szervek emlegetése), ha
nem tetszik a játszótárs tette. Tapasztaltuk viszont, hogy
egyre toleránsabban viselkedtek azokban az esetekben, amikor mások játszottak a kedvelt játékaikkal.
Kiemelt feladatként kezeltük a játékok megbecsülését, a kiválasztott eszközt névre szólóan kapta meg a gyerek, felelısséget vállalt érte, vigyázott az állapotára, a megırzésére
és az alkatrészek visszakerülésére. Egyre többen érezték sajátjuknak a társasjátékokat, sporteszközöket, s tudatosult a
gyerekekben, hogy csak azzal a játékkal tudnak a következı alkalommal is játszani, aminek megvannak a tartozékai,
ezért vigyáztak rá.
2006. szeptemberétıl bevezettünk egy új, a Periféria Egyesület minden programját érintı motiváló rendszert, mely
szerint a szabályok betartásáért, az aktív részvételért ponttal
jutalmazta a csoport vezetıje a gyereket. Egy-egy héten
megszerzett pontokat a következı hét elején a gyerekek beváltották: játékokra, írószerekre, édességre.
Textil szakkör
A foglalkozások idején az alábbi tevékenységek folytak: elsajátították a tanulók a varrás alapjait, megismerték a hímzés motívumait, a horgolás alapját, a kötés alapját, képesé
váltak a varrógép használatára, egyenes és cakkos öltés alkalmazására, elsajátították a szövés technikáját.
Az így megszerzett ismereteiket igyekeztek alkalmazni
nemcsak a mindennapokban, pl. az elszakadt ruha megvarrása, gombfelvarrás, stb., hanem készítettek szıtt faliképet,
zsebkendıtartót, hajpántokat, csuklópántot és patchwork faliképet.

A célcsoport összetétele, tagjai, létszáma:
A csoport már egy jól mőködı, kb. 30 fıbıl álló magból
állt, akik rendszeresen részt vettek a programon. A gyerekek várták az alkalmat, más szabadidıs vagy családi esemény elé helyezték, a számukra fontossá vált Perifériás játszóházat. A többiek még nem kötıdnek szorosan, néha-néha megjelennek, alkalmanként vesznek részt, a szabályokat
még nem mindig tartják be, sajnos néha még a játékok eltulajdonítása miatt tesznek egy „tiszteletkört”. A
„törzsközösségünkhöz” tartozott néhány, már a 8. osztályt
több évvel ezelıtt befejezı tanuló (5 fı), ill. az iskolások
még óvodába járó, kisebb testvérei (7 fı). A szülık (8-10
fı) is megjelentek a foglalkozásokon. Részt vettek 1-1 játékban, gyöngyfőzésben.
Állandó tagunknak számít egy fiatal felnıtt, értelmi fogyatékos lány, aki egyetlen alkalmat sem mulaszt el a pénteki játszóházi programból. Minden alkalommal a gyöngyfőzés köti le, nehezen sikerült elcsábítani más jellegő kézmőves foglalkozáshoz. A lánc-főzés az ı életében a biztos
menedéket nyújtó pont, ahol nem feltétlenül szükséges a
többi gyerekkel kapcsolatot teremteni, s a felnıttekkel is
akkor kommunikál, ha ık kezdeményeznek. A kérdésekre
szívesen válaszol és évrıl évre nyitottabb lesz.
Az elsı osztályosok már ismerısként kerültek be a programba, hiszen idısebb testvéreikkel, már óvodásként is
gyakran megjelentek a foglalkozásokon, ahol megismerték
a szabályokat, ezért szinte problémamentesen illeszkedtek
be a tanévkezdéskor.
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A munkákat megtervezték, szabásrajzot, illetve szabásmintát készítettek róla, majd elkészítették. Többnyire egy foglakozás ideje nem volt elég a munkafolyamatok teljes megvalósításához, de több alkalommal visszatértünk rá.
Szerencsés dolog volt a 7. és 8. osztályok kiválasztása abból a szempontból, hogy az itt tanultakat a közeli felnıtt életükben alkalmazni tudják, hiszen sokan fiatalon családot
alapítanak. A foglalkozásokon a hangulat nagyon jó volt,
jól érezték magukat a gyerekek. Fejlıdött a kézügyességük,
az esztétikai ízlésük, igényük, kitartóbbak lettek, javult az
önértékelésük, nıtt az önbizalmuk.

focit és lábteniszt is. Elindultunk versenyeken is, váltakozó
sikerrel. Sajnos egy-egy korosztályban nem mindig tudtunk
kellı számú tagból álló csapatot kiállítani, és ez néha a sikeresség rovására ment. Ebben az évben a lányok jobban
szerepeltek, mint a fiúk, mert városi szinten mind teremben
mind szabadtéren 3. helyezést értek el. Ez - ismerve a többi
iskola létszámát -, nagyon jó eredmény. Emellett másodikak lettek az Amazon-kupán. A fiúk megnyerték a Vécseykupát, másodikok lettek a Gárdonyi-kupán, harmadikok az
Október 23.-a kupán és negyedikek a városi, nagypályás
diákolimpián.
Kung Fu: Az edzéseket két
Kung Fu edzı vezetésével a
8-14 éves korosztály számára szerveztünk, 20 fıs csoportban, heti kétszer 1,5 órában. A Kung Fu foglalkozások alapfilozófiája: „Inkább uralkodj magadon, mint verekedj!” Ezért
az edzéseken az alkalmazott
módszerek és relaxációs
technikák az egészség-megırzésre, a mozgáskoordináció fejlesztésére, az erınlét
és állóképesség növelésére
irányulnak. A program célja
a lelki egyensúlyra neveléssel valamint a koncentrációs
készségek fejlesztésével a gyereket, fiatalokat a konfliktusok kezelésére megtanítani.
A gyerekek napi iskolai magatartása során az eredmények
lemérhetıek, oldódtak az egyoldalú pszichés terhelések, valamint a sportfoglalkozások elısegítették a pihenés, a regenerálódás folyamatát. Kevesebb az agresszív megnyilvánulás, és a verekedés a feszültség megdolgozott formában történı levezetése révén.

II. 2. Sportfoglalkozások:
foci, aerobic, Kung fu
A Huszártelep szegregált
jellegébıl, valamint a hátrányos helyzetbıl adódóan
jellemzıen a gyerekek kimaradnak a különbözı városi sportolási lehetıségekbıl. Az alternatívák felajánlásával és a fizikai képességek célirányos fejlesztésével
járultunk hozzá a szociálisan hátrányos helyzető gyerekek felzárkóztatásához, illetve a sportban tehetséges gyerekek és fiatalok testi adottságainak fejlesztéséhez.
A sportfoglalkozások munkáját, teljesen szétválasztani
nem lehetett, hiszen átfedések miatt sok gyerek mindegyik
foglalkozást látogatta. Ez segítséget nyújtott egy összetartó
közösség kialakításához, mely munkánk egyik fı célja volt,
az éntudat és az akaraterı fejlesztése mellett. Érdeklıdésben nem volt hiány, hiszen szinte minden gyereket érdekelt
a mozgás és a játék. Kisebb nehézséget jelentett, hogy az
aerobicot - mint sportot - még nem nagyon ismerték, de néhány foglalkozás után ráéreztek a zene és a mozgás harmóniájára. A focinál nem volt probléma, hiszen az iskolában
ennek a labdajátéknak van a legnagyobb hagyománya.
Aerobic: Bı egy évtizede még volt az iskolában kulturálisés sport seregszemle, melyet anyagi okok miatt abba kellett
hagyni. A rendezvényen való fellépések jelentették az elvégzett munka gyümölcsének leszakítását, hiszen mindig
vastaps kíséretében adták elı produkcióikat. A meglévı
fényképek és videó-anyag segítségével sikerült az érdeklıdést felkelteni a sportág iránt.
Kezdetben furcsállták a zene és a mozgás összekötését,
mert nem tánc lett belıle, hanem gyakorlatsor, és nem egyedül vagy párban kellett végrehajtani, hanem csoportban
és egyszerre. A sok gyakorlás után viszont már sikerült egyedül is, új kombinációkat kitalálni. Ahhoz, hogy ennek a
munkának igazi értéke legyen, a jövıben is folytatni kell.
Sikerként könyvelhetı el, hogy az alapoktól sikerült eljutni
arra a szintre, hogy már bátran ki mernek állni, megmutatni
magukat.
Labdarúgás: Itt nem volt gond, legfeljebb annyi, hogy kevés volt minden ráfordítható idı, hiszen lányok, fiúk, kicsik
és nagyok egyaránt imádnak focizni. Az edzések mellett
tartottunk szünetbajnokságot, kispályás labdarúgást, terem-

II. 3. Versenyek
A roma gyerekekkel eddig végzett munkánk során azt tapasztaltuk, hogy nehézséget okoz számukra a közös feladatmegoldás, az együttmőködés a társakkal a közös cél elérése érdekében. A programban szervezett vetélkedık, versenyek e készségek fejlesztését szolgálták, valamint erısítették az összetartozást.
Sportnapok
Az egész iskola számára szervezett programok: foci valamint ügyességi és sorversenyek. A versenyek megismertették a gyerekekkel a kitartás, a teljesítmény örömét, és kialakult a csapatszellem. Az iskolai sportnapok egyrészt kihívást jelentettek a részvevık számára, másrészt a szabadidejüket kitöltı hasznos tevékenység volt.
II. 4. Kulturális klub
A kulturális klub program keretében szervezett foglalkozások célja volt, hogy csoportos foglakozásokra építve fejlesszük a gyerekek általános mőveltségét, és fokozzuk az
összetartást, valamint a szabadidejüket hasznosan töltsék el.
Mese klub
A mese klubbot az alsós korosztálynak (1.-2. osztály) szerveztük, pedagógus és szociális munkás részvételével.
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A gyerekekkel közösen terveztük meg a programokat, igényeiket megpróbáltuk a lehetıségekhez mérten kielégíteni.
Fontosnak tartottuk, hogy a gyerekek megismerkedjenek
roma értelmiségiekkel, mert így láthatják, hogy nekik is
van lehetıségük arra, hogy megvalósíthassák álmaikat, terveiket. A cigány nyelv ismeretének fontossága abban rejlik,
hogy nemcsak a kultúrájukat, de egymást is jobban megismerhetik és megérthetik általa, illetve szerepe van a roma
hagyományok megırzésében, kultúrájuk fenntartásában, ápolásában is. A színházlátogatás alkalmával a gyerekek bepillanthattak a kulisszák mögé, megismerhették a színház
másik arcát. Nagyon élvezték a látogatást, minden érdekelte
ıket. Itt szembesültek azzal is, hogy a színészeken kívül
milyen sok ember összehangolt munkája szükséges ahhoz,
hogy megszülessen egy elıadás. A látogatás lényege az
volt, hogy közelebb kerüljenek magához a színházhoz, kedvet kapjanak a színházlátogatáshoz. A tanmesével („A furfangos cigány”) betekintést kaptak a romák életébe. Ismét
bebizonyosodott, hogy a romák a „jég hátán is megélnek”,
valamint ízelítıt kaptak a nem romákkal való együttélésbıl
is. Az ünnepek megtartása fontos részét képezi életünknek,
de lényeges az is, hogy tudjuk, mit ünneplünk. Ezen kívül
állandóságot is biztosít, amihez a roma gyerekek nem nagyon vannak hozzászokva.
A foglalkozások oldott hangulatban zajlottak, a gyerekek
érdeklıdıek voltak. Bátran mertek kérdezni, minden új dolog iránt fogékonyak voltak. A program
során a gyerekek fejlıdése abból volt
szemmel látható, hogy a záró programra
már saját maguktól állították össze a mősort, az év közben tanultakból.
Cigány tánc szakkör
A cigányság kultúrájának fontos része a
tánc, amelynek nagy hagyományai vannak. Tánckultúrájuk ma is elevenen változik, fejlıdik, és náluk bármikor, bármely
napszak alkalmas a táncra. Tánc szakkör
szervezésével a gyerekek megismerhették
és elsajátíthattáák a cigánytánc legısibb
alapelemeit. A szakkört a telepen élı cigány származású tánctanár közremőködésével szerveztük.
Festıszakkör
A festı szakkör szervezésével a gyerekek
kreativitásának, mővészi hajlamaiknak és
tehetségüknek kibontakoztatását céloztuk
meg. A foglalkozások során megtanulták
színek használatát, megjelenítve és erısítve a jellegzetesen a roma kultúrára jellemzı sokszínőséget, a színek kavalkádját. A nagyobbak az ábrázolási módokat, és a színek kombinációját sajátították el. A szakkört a telepen élı cigány
származású festımővész vezette, aki a roma kultúra és a
festészet szerepérıl is beszélgetett a gyerekekkel, erısítve
identitásukat, értékeiket.

A mese klub programja volt:
 cigány mesék feldolgozása, dramatizálása,
 szellemi vetélkedık,
 könyvtár- és színházlátogatás,
 találkozó roma elıadómővészekkel,
 neves ünnepek megünneplése.
Elsıdleges szempontunk az volt, hogy a gyerekekkel megszerettessük a könyveket és az olvasást, ezért minden foglalkozáson egy közösen kiválasztott mesét olvastunk fel a
gyerekeknek és utána megbeszéltük a hallottakat. Az elején
egy kicsit nehezen ment a dolog, de a program végére a
gyerekek nagyon megkedvelték a foglalkozás ezen elemét.
A kedvenc mesékbıl szellemi vetélkedıket állítottunk öszsze és a gyerekek pontokat kaptak a jó eredményekért, amit
a program végén beválthattak az általuk választott tárgynyereményre.
A könyvtárlátogatással az volt a cél, hogy a gyerekek megismerhessék a könyvtár világát, hangulatát, (helyes viselkedést) illetve használatát is. Ez azért is hasznos, mert segítséget nyújt a tanulásban, a házi feladat elkészítésében, gazdagodik a szókincsük is, ezáltal pedig könnyebben fejezik ki
magukat az iskolában, illetve az élet egyéb területein. A
színházlátogatások alkalmával a gyerekek mese- illetve
bábelıadásokon vettek részt. A program különlegessége az
volt, hogy a színészek sokszor bevonták a gyerekeket a játékba, így igen látványos és élvezetes volt
a mősor, fıleg a roma gyerekeknek, akik
imádnak szerepelni. A roma elıadómővészek (színész, énekes) megmutatták
a gyerekeknek, hogyan lehet elıadni verseket más-más érzelmi stílusban. Ezeken
a foglalkozásokon az érzelmekrıl beszélgettünk, ami az ı kultúrájukban, mindennapi életükben igen erıteljesen jelentkezik. A különféle ünnepnapok fontos részét képezik életünknek, de lényeges az
is, hogy egyfajta állandóságot biztosít,
ami a roma gyerekek életvitelére nem igazán jellemzı. Fontosnak tartottuk, hogy
megbeszéljük, mit is ünneplünk az adott
napon, milyen események, személyek
kapcsolhatók hozzá. A program végére
gyerekeknek gazdagodott a szókincsük,
fantáziájuk és a kultúráról alkotott képük,
javult a kifejezı készségük.
Irodalmi klub
A klub résztvevıi a felsı tagozatos gyerekek közül kerültek ki (az 5.-6.-7. osztályos gyerekek közül). A foglalkozások
heti rendszerességgel zajlottak, szociális munkás és pedagógus részvételével.
Az irodalmi klub programja:
 a roma költık és mőveik megismerése, találkozó roma értelmiségiekkel, a cigány nyelv ismerete,
 koncert- és színházlátogatás,
 mesék feldolgozása és elıadása ünnepségeken,
 könyvtárlátogatás, könyvtár-használat megismerése,
kutatómunka,
 neves ünnepek megünneplése.

II. 5. Rendezvények
A rendezvények során a gyerekek, fiatalok ismerete bıvült,
a kapcsolatok elmélyültek, tisztázódtak, valamint jelentıs
közösség és csoportépítı funkcióval rendelkeztek.
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III. Problémamegoldás - feldolgozás
I. 3. Szociális esetmunka
A problémakezelés alapvetı feltétele a gyerekek és a felnıtt segítık között kialakuló intenzív bizalmi kapcsolat.
Célunk egy olyan biztonságos kapcsolat kialakítása volt, amelyet a gyermek problémái esetén bátran felhasználhat. A
program mőködtetése során elsısorban a lelki, érzelmi
problémák feltárásában és megoldásában tettünk lépéseket.
A problémamegoldás fontos területe volt a magatartási zavarok szőrése, korrekciója. A játék során a gyermekek és a
segítık között kialakuló intenzív kapcsolat lehetıséget
nyújtott a pszichés problémák felismerésére, feltárására, kezelésére.
Az egyéni esetkezelések során együttmőködtünk a gyermekvédelmi jelzırendszer tagjaival. Közös esetmegbeszéléseket tartottunk a gyermekjóléti szolgálat családgondozóival, az általunk ismert gyerekekrıl, a veszélyeztetett helyzet megszüntetése érdekében.

2007 az Esélyegyenlıség Európai Éve. Vajon van-e
okunk ünnepelni Magyarországon, vagy a hátrányos
helyzető társadalmi csoportok problémáira csak Európa
nyugatibb felén ismerik a válaszokat? - Ezt a kérdést
tette fel az MTV 2007. május 30-i „Kultúrház-háttér”
címő mősorában Galambos Péter mősorvezetı. A kérdésre dr. Petı Andrea egyetemi docens, Németh László
szociális munkás és Mohácsi Andrea szociálpedagógus,
romológus válaszolt. (A teljes mősor megtekinthetı:
http://www.mtv.hu/magazin/cikk.php?id=208828)
A HÁLÓ - értelemszerően - a szociális munkás nézıpontokat emeli ki az interjúból:
Természetesnek tartjuk azon igazságokat, hogy minden
ember egyenlınek teremtetett. Martin Luther Kinget
idéztem - mondta a mősorvezetı -, és Önök természetesnek tartják? Erre
általában mindenki
azt mondja, hogy
persze, én elfogadom a másságot,
szeretem a cigányokat, nem zavarnak a
feministák... De mi
az igazság? Az idei
az Esélyegyenlıség
Európai Éve. Van-e
okunk
ünnepelni
Magyarországon
vagy van még mit
tanulni?
Németh László szociális munkás, a
„Mérleg” címő kötet szinte összes interjúját készítette.
Szociális munkásként multi-kulturális
értékszemléletet
közvetít, és hiszi,
hogy a világ olyan
hellyé
alakítható,
ahol fontos mindannyiunk egyedisége.
Miben tér el ez a kötet az ebben a témakörben eddig
megjelent munkáktól? Olvasgattam és azt vettem észre,
hogy számomra érthetı és fogyasztható, és úgy kelti fel
a figyelmemet, hogy kezdem érteni, mirıl szól ez az
egész esélyegyenlıség.

Összefoglalás
A programban a legnagyobb problémát a gyerekeknél a
verekedés okozta, ami a csoportokba járó roma gyerekek
alapvetı konfliktuskezelı technikája. A gyerekek a felhalmozódott feszültségüket nem tudták levezetni, megdolgozatlan formában tört elı. A verekedések eleinte napirenden voltak a csoportok és a foglalkozások mőködésében,
sok volt a magatartási probléma. A csoportok fejlıdésével, az együttmőködési készségek kialakulásával, fejlıdésével és célzott gyakorlatokkal elértük, hogy a gyerekek érettebb konfliktuskezelı módszereket kezdtek el
alkalmazni. A projekt második periódusára a veszekedések, nézeteltérések esetében már ritkábban robbant ki verekedés, a vitákat - irányításunkkal - a gyerekek képesek
voltak megbeszélni, és törekedtek a közösségi normák
követésére. A gyerekek lelkesedése, igyekezete nem mindig volt tartós, de a lényeg a motiváció megjelenése, a
hozzáállásbeli változás volt.
A csoportok fejlıdése, a „mi-tudat” kialakulása hatással
volt a közösségi viszonyokra is. A csoporton belüli együttmőködési képesség megjelenése, befolyásolta a tágabb értelemben vett közösségi szolidaritást is. A gyerekek elfogadóbbá váltak a csoporton kívüli gyerekekkel, felnıttekkel és az ismeretlenekkel szemben is. A
szülık megjelenése, a telepi lakosság bevonódása jelezte
a program legitimitását. A közösséghez tartozás élményének és a megtartó erejének megtapasztalása az elsı lépés
ahhoz, hogy a telepi gyerekek, lakosok, intézmények kimozduljanak passzivitásukból és elkezdjenek tevékenykedni a közösségért. A programban mőködı foglalkozások
ezeket a célokat teljesítették. A projekt folytatásában jövıbeni cél, a program kiterjesztése, a telepi lakosok és szervezetek bevonásával. E folyamat eredményeként létrejöhet a
kölcsönös támogatás, a problémák közösségi megoldása,
amelyekben megjelenik az önszervezıdés.
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Abban más, hogy ez nem egy tudományos megközelítés az esélyegyenlıségrıl, hanem nagyon személyes sorsokon keresztül mutatja be az esélyegyenlıség lehetıségeit, illetve korlátait. Ez a kötet megmutatja azokat a rejtett mechanizmusokat, amelyek
akadályát képezik az esélyegyenlıség megvalósulásának.
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Engem az a példa ragadott meg, amelyikben három
gyerek sorsát követted végig: két fiú és egy lány sorsát. Egy fıvárosi jómódú fiúét, egy átlag paraszti családban lakó kislányét, és egy világvégi kis falu roma
közösségében élı roma kisfiúét. Döbbenetes három
különbözı sors. Ezek sztereotípiák? Nem tudom, hogy
összesen három gyereket követtél-e, de nekem az volt
az érzésem, hogy ez a három sors tökéletesen leírja
azt az életvonalat, ami általában ezekre a gyerekekre
jellemzı.

►
►
►
►

Az EU-s források szétosztása olyan elvek mentén történik,
amelyekben mindig érvényesíteni kell az esélyegyenlıséget. És
ez nem csak szöveg. Ez nem csak deklaráció, mert a támogatási
program - nagyon pontosan - úgy van megépítve,
hogy minden egyes projekt elérje az antidiszkriminációs hatást, az integrációt, és a horizontális szempont mentén minden egyes esetben
figyelembe kell venni a nık, a romák és a fogyatékkal élık helyzetét. Tehát nem lehet úgy EU-s
forrásokat felhasználni, hogy közben ezek a források ne érvényesüljenek. Az ellentmondás az az,
hogy eközben egy olyan társadalomban élünk,
amely teljesen intoleráns magatartással közelít
ezekhez a jelenségekhez, és ezek a források azt
célozzák, hogy ezt a változást elindítsák. Mindezeket meg kell fogalmazni, dialógussá tenni a
helyi közösségekben, és a helyi közösségekben el
kell érni, hogy elinduljon egy olyan szemléletváltás, amiben a különbözı jellemzıkkel élı emberek közvetlen tapasztalatot szereznek egymásról.
A sokszínőséghez ezen az úton kell elérni.
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A fotót az alábbi könyv borítójáról
vettük: Elizabeth N. Agnew: From
Charity to Social Work, Mary E.
Richmond and the Creation of an
American Profession,
2004. december, 304 oldal,
ISBN 0-252-02875-9

Sajnos helyes megfejtés
e hónapban nem érkezett.

Az alábbi 3 fényképen az
egyik legnevesebb szociális
munkás látható. Ki ı? Aki
felismeri, küldje el a nevét
szerkesztıségünk címére!
Beküldési határidı:
2007. augusztus 15.
A megfejtık között
szakkönyveket sorsolunk ki.

Hogyan valósul meg az esélyegyenlıség?


MARY ELLEN
RICHMOND

KI LÁTHATÓ
AZ ALÁBBI
3 KÉPEN?

►

Nem. Szerintem ez teljesen jogos, ugyanakkor nem megkerülhetı. A jogállam az egyik eszköz, amivel megváltoztatható,
kikényszeríthetıvé válik az esélyegyenlıség, az egyenlı bánásmód. Ez az egyik eszköz. A másik azt gondolom, hogy a közgondolkodást kell megváltoztatni, és a közgondolkodásba kell
bevinni azokat a toleráns elemeket, amivel miért ne lehetne
különbözı életformák szerint élni.

►



►

Sajnos azt mondhatom, hogy sztereotípia, mert ezek
a sorsok valóban sztereotip módon ismétlıdnek.
Ugyanakkor ezek valós sorsok. Megpróbáltam úgy
megírni ezt, hogy mindig „belülrıl írtam”, a gyerekek szempontjából, a közösségi kultúrájuk szempontjából, és annak az érvényességébıl. Tehát nagyon
kerültem azt, hogy a középosztályi norma szerinti
minısítésbıl írjam meg. Remélem, ez átjön a kötetbıl.
Hol kell megváltoztatni az esélyegyenlıtlenséget? A roma kisfiú kapcsán
ugyanis az volt a benyomásom, hogy teljesen mindegy. Persze nem mindegy,
mert hat rá az iskola, az óvoda, a szülı és a saját mikroközösség, s mindez
„tolhatja, húzhatja”. Tehát nagyon nehéz ezt az egész kérdést megközelíteni.
Nekem úgy tőnik, hogy ezt bármilyen állami módon próbálják megközelíteni, ez
nem megváltoztatható, mert mindez úgyis kevés. Jól értem ezt, vagy most egy
nagyon buta dolgot mondtam?


Elızı havi fotórejtvényünk megfejtése:

▼

▼
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MÁRIMÉ - A TISZTASÁG JELENTİSÉGE
A HAGYOMÁNYOS OLÁHCIGÁNY KULTÚRÁBAN
Földünkön többféle kultúra él egymás mellett. Ahhoz, hogy
elfogadjuk a miénktıl különbözıt, meg kell ismernünk a számunkra idegen értékeket, mielıtt erre vonatkozóan véleményt
formálnánk. Magyarországon a romák iránti elıítéletesség
évszázadokra vezethetı vissza. Széleskörő negatív sztereotípiák
vonatkoznak többek között a cigányok piszkosságára. Ezek az
elıítéletek azonban nem viszik figyelembe az esetleges eltérések
körülményeit.
Donald Kenrick és Grattan Puxon állítása szerint a cigányokkal szemben megfogalmazott leggyakoribb és legkevésbé cáfolt többségi elıítélet a „mocsok és a betegség” terjesztésének
vádja. A nem cigányok jelentıs része mind a mai napig tart
a „cigányok piszkosságától”. A szocialista rendszer egyik
legjellegzetesebb tevékenysége volt Magyarországon a telepi cigányok - nem cigányok által vélt - „piszkossága” ellen
irányuló ún. kimosdatás. A szocialista tanácsi politikai gyakorlat részeként egészen az 1980-as évek közepéig a Köjál
minden nyáron kétszer „kimosdatta”a telepi cigányokat. Sajnos
a tisztviselık anélkül beszéltek a cigánytelepek piszkosságáról, hogy egyetlen cigányháznak a küszöbét valaha is átlépték volna. A szervezıknek eszükbe sem jutott, hogy milyen
megalázásban van részük azoknak az embereknek, akiken a
fertıtlenítés különbözı fázisait elvégezték.
Kalányos István Cigánynak születtem címő monográfiájában
írja le gyermekkori élményét: „… havonta egyszer kora reggel
rendırök veszik körül a cigánytelepet, hogy senki se tudjon
megszökni a késıbb autókkal kivonuló fertıtlenítık elıl. Ez a
tortúra maga volt az erkölcstelenség és az emberi jogok megtiprása. Nekünk, fiatal gyerekeknek végig kellett néznünk, ahogy a nagy sátorban betessékelik a meztelen nıket, majd a
férfiakat fürdeni, miközben a család összes ruháját egy kazánkocsiba tették fertıtleníteni.”

ban elfoglalt helyek - ugyanis rituálisan hangsúlyozottak a
szennyezettségi állapotok megkülönböztetésével (Miller
1968).
A tradíciók szerint élı cigány annak érdekében, hogy sajátos
életmódját fönntarthassa, egyrészt megpróbálja a nem cigányokkal való társadalmi érintkezését minimálisra csökkenteni,
másrészt olyan viselkedési szabályokat követ, amelyek eltérnek
a többségi társadalmétól, így társadalmi - morális - vallási határok keletkeznek.

A „piszok” olyan társadalmi tény, amely az elképzelt vagy
vágyott rendet megzavarja. Hogy mit tekintünk tisztának
vagy piszkosnak, kultúránként különbözı lehet.
Természetesen a cigány kultúrában is létezik tisztaság. A tradicionális oláhcigány közösség esetében olvashatunk egy sajátos
tisztasági koncepció - MÁRIMÉ - meglétérıl.
Ez alapján testi és lelki tisztaságról beszélünk. A külsı test
a külvilágnak szánt ént szimbolizálja, a nem-cigányoknak
játszott szerepet. A belsı test pedig a titkos etnikai-ént amelyet egyénenként ıriznek -, amit a csoport szolidaritása
erısít meg.

A társadalmi forma és a társadalmi tevékenység összefüggnek a tisztaság és tisztátalanság kategóriáival. Ezek nem a
babonák csoportosításai, hanem egy rendszer formái, amelyek
jelentıséget és értelmet adnak a viselkedésnek - a romák egymás közötti és a romák-gádzsók közötti viszonyban (Sutherland, 1975).
A tisztátalanságra vonatkozó vélekedések és a rontási tabuk
betartása – mint a cigány identitás nélkülözhetetlen része a
tradicionális közösségekben - olyan hétköznapi tevékenységekhez kapcsolhatók mint az étkezés, a tisztálkodás, az élettér
megszervezése, vagy a tárgyak elhelyezése ebben a térben
(Okley 1991).

A MÁRIMÉ-nek három fontos szociológiai értelme van (Sutherland, 1975):
 Egyrészt a társadalmi kontroll egyik formája, mert mint
kirekesztés, erısíti a belsı szabályokat.
 Másrészt a nemi státusz tiszteletben tartásának is a
rendszere. Különösen a felnıtt nıknek kell tiszteletet tanusítaniuk a férfiakkal szemben.
 Harmadrészt a MÁRIMÉ lényeges szerepet tölt be az emberi élet során bekövetkezı állapotváltozásokban is. A
különbözı életkorokhoz kötıdı státuszok - a társadalom-

Néhány példa:
 a mosogatás és a mosás gyakorlatának technikai szétválasztása;
 az arc és a test törlésére használt törölközı megkülön14
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egy kell a nagymosáshoz,
egy a mosakodáshoz
egy külön a nınek
egy a takarításhoz,
egy az újszülött fürdetéséhez.

A gyakorlatban kevesebb mosdótálat használnak. Kettı azonban mindenhol van, mert az edényeket és a testet sohasem szabad ugyanabban a tálban megtisztítani. A tisztaság
legfontosabb forrása a mosogatótál, amelyet tilos más célra
használni. A konyharuhát is ebben mossák ki, elkülönítik a
többi szennyestıl. Az önmagában száradni kilógatott konyharuha akár a cigány etnikai tisztaság zászlójának is tekinthetı.
Az a mosogatótál, amelyet bármi másra használtak, elveszíti
rituális tisztaságát. Ekkor eldobják, helyette újat vesznek.
A MÁRIMÉ szerint az emberi testet két részre osztják, felsıés alsótest, amelynek a derék a választóvonala. A fej, a száj
tiszta, a fej a legtisztább, a száj elválasztja a külsı és a belsı
világot egymástól, a külsı rész (a bır) tisztátalannak számít.
A külsı test piszkossága, a haj, a kiválasztott anyagok (ürülék) potenciális rontást hozók, ha bekerülnek a belsı testbe.
Ezzel szemben bárminek, ami bekerül a belsı testbe, rituálisan
tisztának kell lennie. Nemcsak az ételeknek, hanem az edényeknek és evıeszközöknek egyaránt, hiszen ezek kapcsolatba
kerülnek a belsı test kapujával, a szájjal. A csorba vagy törött
étkezési eszközöket kidobják. A külsı testnek egyértelmően el
kell különülnie a belsıtıl, pl. egy személy árnyéka megronthatja az ételt. Ha macska vagy kutya hozzáér az ételt tartalmazó
edényhez, vagy tálhoz, bármilyen értékes is legyen kidobják,
mivel tisztátalanná vált.








böztetése;
az asszonyok kötelezı kendı és kötény viselete (ezáltal a
felsı és alsó test elhatárolódik egymástól);
a férfiak rövid nadrágban nem mutatkozhatnak;
a nık haját rendes körülmények között nem szabad levágni;
sem mások elıtt fésülni;
a mosdás tevékenységét titkolózás övezi;
a férfiak a nıket az illemhely felé még menni sem láthatják;
tabu övezi a termékenység minden biológiai megnyilvánulását.

Ezek a kulturális hagyományok az oláh cigány közösségek
életében sok helyen eltőnıben vannak, vagy már egyáltalán
nem léteznek. A családokban a „hagyományos cigány szokások” (pl. tisztaságkoncepció) már nem élnek, viszont a magyar
módon való élet is elképzelhetetlen, hiszen a többségi társadalom egyértelmően cigánynak tekinti ıket. (Prónai-Horváth)
Ugyanakkor egyes helyeken, például a Gömbalján vizsgált
magyar cigányok csoportjában magyar tisztasági szokások
szerint élnek, Prónai szerint a tisztaság és piszkosság olyan
morális kategória, amely mentén a cigány közösségeken belül
verseny és belsı hierarchia jön létre.

A hagyományokat ırzı oláh cigány közösségekben különbséget tesznek a köznapi értelemben „koszos” és a „rituálisan tisztátalan” között. Elsıdleges szempontnak tekintik a
belsı és a külsı test tisztán tartásához használt tárgyak
elkülönítését.

Érdekes, hogy ezt magyar szempontok irányítják, és magyar
ítéletek erısítik meg, mégsem a magyaroknak akarnak ezáltal
megfelelni, inkább az egymás közötti erıviszonyokat tükrözi
és hozza létre ezen tisztasági kérdéshez kapcsolódó erkölcsi
kategóriákat.

Az esetek többségében a külsı megjelenésnek nincs köze a
rituális tisztasághoz. Amikor fémhulladék győjtése után hazamennek piszkosan, addig nem számítanak tisztátalannak, amíg
a belsı teste tiszta. Számukra a mosakodás kontextusának, s
nem magának a mosakodásnak van a szennyezettség szempontjából jelentısége.

Felhasznált irodalom:
• Prónai Csaba; A kulturális antropológia jelentısége a cigánykutatásban In: Tér és terep, Akadémiai Kiadó, Bp., 2004. p. 253271.
• Judith Okley; Szimbolikus határok In: Café Bábel 1, p. 37-54.
• Horváth Kata - Prónai Csaba: „Retkesek” és „kényesek” között,
Egy magyar cigány közösség tisztasági szokásairól In: Café Bábel 38. p 33-41.

Ideális esetben a mosdótálak egész győjteménye található
ezekben a háztartásokban:
 külön az élelmiszernek,
 külön az evıeszköz és edények mosogatásához,

VIDOVICS RENÁTA
2007. június 4. Romapage
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SOLT OTTÍLIA:
SZ.-NÉ SZOCIÁLIS SEGÉLYEZETT

ságával csipdesi embertársait, ott ahol nekik a legérzékenyebb - társadalmi
relációkra való tekintet nélkül. Szóval félig vakon, félig mozgásképtelenül, fillér
nélkül is szerez magának
örömöket, elszórakoztatja
magát.
Sz.-né élettörténete kudarcok története, tragikusan
sikertelen kísérlet a mobilitásra. Teljesen nincstelen család létére „felfelé”
ment férjhez - egy finánctisztviselıhöz. A házasság nem sikerült. Tisztes feleség
korábban nagyrészt neki kellett elıteremtenie a háztartás
költségeit, kifizetnie férje adóságait. Egyetlen élı lánygyereket nevelt, akit katolikus zárdaiskolába irtatott be,
mert eltökélte, hogy kitaníttatja. Az iskola kedvéért maga
is katolizált. Elıteremtette a magas tandíjat, viselt minden
terhet, egészen addig, amíg a férje a családi otthonba nem
költöztette a szeretıjét. Akkor másik, gazdagabb városban megint cselédnek ment. A lánya érettségig tanult a
zárdában, a felsıgimnáziumban benn is lakott, ı küldte a
pénzt Bukarestbıl. Egyetemre akarta küldeni a gyerekét,
nem sikerült, erre beadta dolgozni egy varrodába. A lánya
egy év múlva férjhez ment (esküvı a bukaresti Bazilikában) jómódú magyar család építési vállalkozó fiához - a
férj egy év múlva otthagyta nincstelen feleségét, és örökre eltőnt. Anya és lánya, mint magyarok, némi megtakarított lei birtokában ott kellett hagyják Bukarestet a háború
elején. Áttelepedtek Budapestre, kezdıdött minden elölrıl. A kolozsvári Marianumban érettségizett, polgári férjétıl elhagyott lánynak fizikai munkából kellett megkeresnie a kenyeret, együtt kellett laknia az alkalmi mosást,
takarítást vállaló cselédasszonnyal, az anyjával, akivel
kisgyerek kora óta nem élt együtt. Soha nem tudott megszabadulni egymástól a két nı, míg a fiatalabbik fel nem
adta. És be nem vonult egy szociális otthonba. Sz. Olga
(nevét arról a lányról kapta, aki mellett az anyja, mint
komorna Bécset is megjárta) a háború végére szakképzett
ápolónı lett, ezen a pályán dolgozott a továbbiakban, de
egy lépést sem ment elıre. Sıt. Kórházi állását otthagyta,
mert nem jött ki a fınıvérrel, és körzeti orvos mellett lett
kijáró, injekciózó nıvér. Több mint tíz évi egyedüllét
után férjhez ment egy festı és mázoló szakmunkáshoz,
akit házasságközvetítési céllal mutattak be neki. A férj is
a két nıhöz költözött az egyik szobába. Gyerekük nem
lett. A férj egy idı múlva elıállt azzal, hogy örökbe kéne
fogadni egy gyereket. Megtörtént - majd a férj bevallotta,
hogy az otthonból kiszemelt gyerek az övé, egy festımővész-növendékkel folytatott viszonyból született. A gyerek rossz állapotban volt, mire iskolás lett, kiderült, hogy
értelmi fogyatékos. (Enyhe, akkoriban még normális iskolás lehetett.)
Mikor a gyerek nyolc éves lett, a férj elhagyta a családot.
A kislánnyal egyre több volt a baj. Csavargott, megbukott, fiúzott. A nyolc osztályt úgy fejezte be, hogy néhány

Sz.-né olyan szegény, olyan kisemmizett, amilyet csak el
lehet képzelni.
Torz, mesebelien csúnya kicsi öregasszony, aki botja
segítségével inkább araszolva, mint járva harcol az életért
nap mint nap.
Soha életében nem volt munkakönyve, betegbiztosítása,
fizetett szabadsága.
Iskolás kora óta cseléd, mind a mai napig. Fix jövedelme
980 Ft tanácsi segély, van még rendszeresen havi 500-Ftja ez azonban nem garantált kereset, és alkalmilag - átlag
havonta kétszer - 40 Ft-ja. Az 500 Ft-ot mindennapos
„segítésért” kapja egyik régi helyén, ahol reggel 9 és 11
óra között megjelenik, és délután 5-ig marad, a 40 Ft-okat
ugyanebben a házban egy másik családnál keresi, vasalásért. De „fenntartásában” még egy sereg ember mőködik
közre. Nyomorúsága ellenére kapcsolatai kölcsönösek,
nem csak kap, hanem ad is. A bonyolult hálózatban rokonok, rokonok ismerısei, elızı lakásának szomszédsága,
és „régi helyeinek” szomszédsága vesznek részt. Ott, ahova naponta jár segíteni, a házmester (szintén erdélyi)
számára győjt a többi háztartásból üres flakonokat, a házmesterék viszont neki adják a maradék jobb falatokat.
Egyik régi szomszédjának elviszi a száraz kenyeret, amit
a „helyeken” győjtöget, viszonzásul beszáradt házilekvárt, sütésbıl maradt zsírt kap. Ezt megint továbbajándékozza a családnak, ahol segít. A zsírt lassan felhasználja,
a lekvárt újrafızi. Szintén a régi szomszédok egyike ad
neki naponta kosztot, pénzért. A pénzt alkalmanként Erdélybıl hozott, megrendelt áruval váltja meg. Ezt az
„árut” nem maga vásárolja, hanem ajándékképpen kapja
ottani rokonaitól. Oda viszont itt olcsó, ott nem kapható
cikkeket visz ajándékba. Ezen kívül az erdélyiek szerény
üzleteinek bizományosa. İk veszik, ı hozza, eladja, és a
pénzt félre rakja számukra. Az erdélyi rokonság látja el
még szalonnával, 1-1 házisonkával, kolbásszal is.
Van állandó, bejelentett lakása, az unokájánál és annak
családjánál, de a viszony annyira rossz köztük, hogy ott
éppen csak alszik. Télen-nyáron korán reggel el kell jönnie, és még az unokavı érkezése elıtt haza kell mennie.
Dédunokái nem szólhatnak hozzá (nem tartják be) és
szóba se jöhet, hogy vendége lehessen. Hétköznaponként
télen a főtött Krisztina téri templomban tölt reggel egykét órát, nyáron a ház elıtt üldögél a napon. Kb. kéthetente orvoshoz megy, felíratja a gyógyszereit, kiváltja,
majd megy segíteni a fizetett „helyre”. Útközben találkozik a kosztadó asszonnyal, átveszi az ebédjét. Vasárnaponként elzarándokol Érdre, egy néhai sógor, vagy koma
jómódú leszármazottaihoz. Korábban Rákosszentmihályra járt ki, de az ottani atyafi már meghalt.
Sz.-né még ma, 80 év felett is elevenesző, érdeklıdı aszszony. Egyáltalán nem mondható, hogy „nem ura az életnek” hogy csak sodródik, tőr, siránkozik. Tervez, mérlegel, döntéseit keresztülviszi, holott a puszta járás is állati
erıfeszítést követel. (Ha nem élne ilyen mostohán, évek
óta nem kelne ki az ágyból.) Ad a méltóságára is. Modora
nem alázatos, sıt. Egy diplomata simaságával és ravasz16
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hónapra intézetbe adták. Könyvkötı-tanuló lett, be is
fejezte, de nem otthon lakott, hanem egyik gyakorlati
tanárnıjénél. Innen megszökött egy cigányfiúval. Néhány
hét múlva elıkerült, a fiú elkergette az ország északkeleti
sarkában levı teleprıl. Haza kellett költöznie, és most
már három egy szobába összezárt nı győlölte egymást.
Sz.-né azt biztosan tudta, hogy ı a lakásból el nem megy,
mert ez az övé. (Papíron soha nem volt az övé. Mikor
elızı, óbudai, hegyi ház-bérlete összedőlt, fedél nélkül
maradtak. Rendırtiszt unokaöccse befogadta ıket frissen
kapott villa lakásának konyhájában. A hajdan egy lakásos
villát három részre osztották, s a szóban forgó lakás egy
több helyiséges emeleti, továbbá egy földszinti konyhának kinevezett részbıl állt. A rendırtiszt rövidesen újabb

ge adja a támpontot. Kérés nélkül is ontott történeteiben
saját magát sokkal inkább azokhoz az úriházhoz tartozónak állítja be, ahol cseléd volt, mintsem saját nincstelen
családjához. „Fıztünk”, „Velencébe és Lidóba utaztunk”,
„A bécsi panzió Schneiderben laktunk” , stb. „Fricsék
taníttattak varrni”, „A professzor német órákat adott nekem”, stb. De családja is átlényegül. Romantikus ısök
sorakoznak mögéje, apja csak álruhás ácsmester volt, ennél fontosabb, hogy gyönyörően énekelt, és dalárdába is
járt. Az altiszt, postakézbesítı rokonok „a Curián” a
„Postán” dolgoztak, stb. Sz.-né szegény bogos ujjaival
szépen tartja az evıeszközt, társalgását ilyen fordulatokkal főszerezi: „ha nem vagyok indiszkrét” , soha egyetlen
csúnya szót ki nem ejt, illetlen témáról nem beszél. Sz.-né

lakást kapott, és elintézte, hogy a hajdani konyhát hivatalosan is kiutalják rokonaiknak. A fıbérlet azonban Sz.-né
lányának a nevére került.) A lánya meg akart szabadulni a
másik kettıtıl. Amit egymás kínzására ki tudtak eszelni,
azt kieszelték. Sz.-né lánya újra férjhezment, egy 65 éves,
a környéken rossz hírnek örvendezı nyugdíjashoz, akihez
injekciózni járt, és a férfit odahozta. Ez a nı akkor már
roncs volt: többször került idegosztályra, állandó betegállományban volt magas vérnyomással, és most inni is kezdett. A lakást átirattata a férje nevére, ettıl remélve, hogy
az anyját kipiszkálja. Az nem ment. Férjhez ment viszont
az unoka. Egy elvált, gyerekes, nála 15 évvel idısebb
durva és iszákos üvegeshez. Végül is a középsı nı, a
nyugdíjas korhoz közel esı Sz. Olga adta fel. Férjével
együtt felvételüket kérték egy szociális otthonba, a rendırtiszt protekciójával helyet is kaptak. Férje idıközben
meghalt, ı lányát és anyját nem látogatja. Az unoka és
férje a lakást elcserélték egy krisztinavárosi házmesterségre, és a rendırtiszt rokon nyomására vitték magukkal
az öregasszonyt. Lassan beletörıdtek, hogy megszabadulni nem tudnak tıle. Kikapcsolták kuckójából a villanyt,
beszögezték az ablakát, a konyhában nem engedik belépni, de arról már letettek, szitkok hatására önszántából
elmegy.
Hogy Sz.-né és lánya nyomorúságos élete mögött mobilitási kísérletet, és annak kudarcát lássuk, Sz.-né egyénisé-

férjén, lányán keresztül gazdái kasztjába szeretett volna
kerülni, a lányáét talán fıleg ez tette társadalmilag teljesen lehetetlenné, lelkileg nyomorékká. Sz.-nének ebbıl
egy álom-világ maradt, ahogy az évek telnek, egyre inkább beledolgozza magát abba, hogy ı oda tartozott, de
családja gonoszsága folytán a méltóságra jogosult helyzetbıl kicsöppent, a maradt belıle a szerény tisztesség.
In: MTA Szociológiai Intézet Kiadványai, Oktatásról és
társadalompolitikáról, Budapest, 1982, 320-322. old.

A szerkesztık megjegyzése:
Olvasóink ösztönözésének szándékával közöljük Solt Ottília „klasszikus” írását. Hasonlóan rövid és lényeglátó esetelemzések megírására kérjük és buzdítjuk minden olvasónkat. Szeretnénk, ha a Háló hasábjain minden hónapban bemutathatnánk egyet-egyet. (e-mail: 3sz@3sz.hu)
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EMLÉKEZTETİ A SZOCKAFÉ

„A MAI MAGYAR HAJLÉKTALANELLÁTÓ RENDSZER
MÁS SZEMMEL” CÍMŐ RENDEZVÉNYÉRİL
Idıpont:
Felkért hozzászólók:
Moderátor:
Részt vett:

a stáb, amit tud azt rögzít, és minden második nap
este kimennek Gyuláék valahova a városon kívülre,
és együtt elemezik szakmailag azt, ami aznap velünk
történt.
Egy speciális „fapad”-ra kerültek, ahol nappal is bent
lehetett tartózkodni. A fogadtatásuk kedves volt, de
csak másnap került sor az életút interjúra, ami feszültséget keltett az „álruhásokban”, hogy, legendájuk
stimmelni fog-e.
Az elsı két napban azt vizsgálták, hogy a hajléktalanokkal szemben milyen a visszacsatolás a környezettıl. Negatív megjegyzést nem kaptak, de ahogy néztek, sok „szemmel rugdosásban” volt részük.
A 3. nap elkezdıdött egy mélyrepülés. Beosztották,
hogy igyekeznek úgy élni, mint egy hajléktalan: napi
600 Ft-ból, fejenként. Felvették az ottani életritmust,
elmentek reggelizni, visszamentek a szállóra és aludtak, semmi egyéb. Ebbe két nap alatt teljesen beleszoktak, amit elneveztek „vákuumnak”.
Elmentek koldulni egy bevásárlóközpont elé, ahol a
kocsikat tolták vissza. 25 perc alatt ketten 500 Ft-ot
„kerestek”. Ezt követıen pénzt kéregettek emberektıl. Elıítéletet tapasztaltak, ami ellen csak úgy lehet
védekezni, ha az ember burkot növeszt maga köré,
hogy ne érezze a felé áradó győlöletet, aminek az a
következménye, hogy ebbıl nem lehet kilépni és elhatalmasodik a lelki sivárság. Koldus-maffiával nem
találkozták, bár több hajléktalan is megerısítette,
hogy van.
Munkát is kerestek. Gyula egy tejgazdaságba jelentkezett, ahol a feladat a tehenek kialmozása, friss szalma terítése, az etetés, valamint az itatók kitisztítása
lett volna. A kb. napi 6 órás munkáért kapott volna 35
ezer Ft havi bért + teljes ellátást (napi 1 meleg, 2 hideg étkezés + 1 l bor + kávé). Azt tapasztalták, hogy
az ilyen lehetıség egy hajléktalan ember számára
nem kitörési pont, mert évi kb. 240 ezer Ft-ból nem
lehet albérlet fizetni, és a minimálbér körüli bérbıl
fenntartani. Ez egy csapdahelyzet, mert elhiteti, hogy
van kitörés, holott nincs.
A közel 2 hét alatt azzal szembesültek, hogy bár relatív jó körülmények között voltak a szállón, de hamar
beleszoktak a semmittevésbe. A munkavállalásnál ha nincs megfelelı képzettség -, az újrakezdés kritikus. Etikai dilemmaként felvetıdött, hogy mi lett
volna, ha rosszat tapasztalnak a szállóval kapcsolatban, valamint plusz terhet jelentett, hogy szociális
munkásként kollégákat kellett megtéveszteniük, becsapniuk. Szilágyi Gyula megfogalmazásában: „A
hajléktalan ellátásban komplex szemléletre van szükség, mert olyan ez, mint a marokkó játék: amint az
egyik elemhez nyúlok, abban a pillanatban a több is
megmozdul.”
Felkért hozzászólóként Pelle József, a Budapesti
Módszertani Szociális Központ igazgatója kiegészítésként elmondta, hogy jelenleg sincs egységes „hajléktalan” fogalom. Az alábbi csoportokat tekinti elfogadhatóbbnak:

2007. június 04.
Szilágyi Gyula, Pelle József
Mester Szilvia
22 fı

A Szockafé rendezvény-sorozatának következı témája a mai hajléktalanellátó rendszer volt. Szilágyi Gyula szociológus, szociális munkás osztotta meg a résztvevıkkel azokat a tapasztalatait, melyeket Pál Csaba
szociális munkással együtt szerzett, miközben két hétig a hajléktalanok életét élték, álruhában...

Szilágyi Gyula már nem elıször öltött álruhát. Az
elsı „álruhás” kirándulást egy pszichiátriai osztályra
tette, ahova úgy került, hogy pszichiátriai betegnek
tetette magát. Belülrıl is meg akarta ismerni, hogy mi
történik hajléktalan klienseivel, s azt is, hogy miért olyan hatástalan velük kapcsolatban a pszichiátria tudománya. Így rejtızködve töltött tíz napot zárt osztályon, majd két hetet alkohol elvonó kezelésen.
Azzal az elıfeltevéssel kezdte e kliens-nézıpontú terepkutatást, hogy a hajléktalanokkal amúgy se nagyon foglakoznak, s így könnyő lesz annak kiadnia magát. Valóban így is történt. A második „lemerülés” célja az volt,
hogy képet kapjon az ellátásban dolgozó szociális munkásokra lépten-nyomon ható néhány mítoszról:
• Igaz-e az, hogy a hajléktalanok világában az egyetlen érdekérvényesítı eszköz a fizikai erıszak,
tehát mindenért meg kell küzdeni?
• Igaz-e az, hogy a hajléktalanok, ha munkát kapnak, nem fizetik ki ıket, ha pedig nem vállalják,
azt mondják rájuk, micsoda alakok, akik nem
akarnak dolgozni és visszaélnek, azzal, hogy kiszolgáltatott helyzetben vannak?
• Igaz-e az, hogy meg lehet élni a koldulásból?

A „sajátélményő szociográfiai tanulmány” elsı lépéseként kidolgozták saját fiktív élettörténetüket, hajléktalanként: miért és hogyan váltak hajléktalanná.
Gyula egy öreg alkoholista csavargót „alakított”, aki
’86 óta hajléktalan, ’92 óta nem nyúlt a pohárhoz, és
mezıgazdasági munkákból él. Ami azért kellett, mert
középiskolai szintő végzettsége erdész-technikus, tehát fontos, hogy legyen jártassága, ami valószínősíti a
sztorit. Egy gazdaságban találkozott Csabával, aki
egy punk srác szerepét „játszotta”, aki a szüleivel
összeveszett, nem is érettségizett le, és ebben a punk
szubkultúrában volt (narkó, ital, kisebb bőntények,
szabálysértések). Mindkettıjüknek egy városhoz közeli településen ígértek munkát, de 2-3 hétig nincs
megoldva a lakhatásuk, így kerültek a városba.
Az egyik kereskedelmi tv csatorna vállalta, hogy elkészítik a tanulmányút képi dokumentációt, és ebbıl
szerkesztenek egy mősort. Úgy állapodtak meg, hogy,
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fedél nélküli, aki utcán vagy éjjeli menedékhelyen él (Bp.-en: 4-5000 fı),
effektív hajléktalan, aki más típusú ellátást vesz igénybe, pl.: átmeneti szállót (Bp.-en:
5-6000 fı),
• bizonytalan lakhatási körülmények között élı: eseti albérletesek, szívességi lakáshasználók (országosan: 300. 000 fı),
• standard alatti lakásokban élı: olyan bérleményekben, melyek pl. a családi funkciók
betöltését nem teszik lehetıvé (országosan: 3 millió fı).
Az 1997 óta, minden év február 3-án zajló „hajléktalan-felmérés” alapján Pelle József is ismertetett néhány - a közfelfogástól eltérı - állítást, adatot:
• a hajléktalanok napi átlagos pénzköltése: 400-1.500 Ft,
• a diplomás hajléktalanok száma a fıvárosban 110-130 fı,
• a megkérdezett hajléktalanok több mint fele szakmunkás, vagy annál magasabb iskolai
végzettségő,
• a hajléktalanok közel fele végez valamilyen aktív pénzkereseti tevékenységet (ide sorolják pl.: az üres üveg győjtését is).
Tévhit, hogy a hajléktalanság valamilyen balesetszerően éri el az embereket, pl.: válás után
egyenes út, évi több tízezer fı válik el, ennek viszont töredéke válik hajléktalanná. A
„lecsúszás” 8-10 éves folyamat.
Másik tévhit, hogy az állami gondoskodásból egyenes út vezet a hajléktalanságba. Ez sem
igaz, néhány éves periódus után kezdıdik el a hajléktalanná válás folyamata, 24 éves kor
körül az igénybe vehetı ellátások száma drasztikusan csökken. Integrációs kísérletekkel
próbálják felderíteni a rokoni kapcsolatokat. Közvetlen intézménybıl kikerülésnél pl.: kórház, börtön, pszichiátria, állami gondozásból kikerültek hajléktalan ellátásban való azonnali
megjelenés 7% alatt van, ebbıl mindössze 2% az állami gondozottak száma.
A romák száma a hajléktalanok között alacsony, bár a felmérés szerint számuk évrıl-évre
növekszik, jelenleg 30 % körül mozog. A nagyobb problémát a kor és az iskolai végzetség
összetételében jelentkezik, mert egyre fiatalabban és alacsonyabb iskolai végzetséggel válnak hajléktalanná.
A hajléktalanok ugyanakkora arányban áldozatai bőncselekményeknek, mint elkövetıi.
Áldozatként általában súlyos testi sértés, fizikai erıszak, bántalmazás, míg elkövetıként a
megélhetési bőnözés a jellemzı (az elmúlt 2 évben, a hajléktalanok 20%-a).
A szociális munka eredményeivel kapcsolatban elhangzott, hogy a legjobb kimeneti eredmények az alkoholbetegeknél figyelhetı meg. Fontos szerepe van a párkapcsolatoknak is,
mert úgy tapasztalták, hogy munkára ösztönzı hatása van a hajléktalanok körében. A hajléktalan ellátásban dolgozó szociális munkások nehezen tudnak ügyfeleiknek aktív eszközökkel segíteni, a hajléktalanságból való kikerülésben.
KISS BALÁZS < kiss.balázs@3sz.hu
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Gyerekként szexuálisan zaklattak,
de nem mondtam el soha, SENKINEK.
Felnıttként felkutattam ıt és megöltem,
de nem mondtam el soha, senkinek.

▲
A feleségem szerint néha ÉRETLENEBBÜL viselkedem, mint a 16 éves fiunk.
Valszeg igaza van.

Mire is várok?

TIT … KOK
TIT … KOK
TIT … KOK

Szándékosan elrontottam a jóga-gyakorlataimat azért,……
Hiányzik hogy MEGÉRINTSENEK.

………………………. Máskülönben sose lenne emberi kontaktusom.

►

TIT … KOK … TIT … KOK … TIT … KOK

▲

hogy az edzı újra beállíthassa a mozdulataimat.

Mindannyian

várunk

valamire.

(1.) Azért megyek iskolába, hogy megtanuljak másoknak segíteni,
hogy egyszer majd MAGAMON is segíthessek.
▼

▲

A munkahelyemen lusta (2.) Ezért választottam a katolikus
vagyok kimenni a WC-re
PAPNEVELDÉT. Szóval ma jó
… és így mindig a
vagyok abban, amit csinálok, de ez a
MOSOGATÓBA pisilek. döntés volt életem legnagyobb hibája.

►
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