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KEDVES OLVASÓ!
Lapunkat nem csupán új külsıvel, hanem fokozatosan megújuló
tartalommal veheti kezébe az olvasó.
Az elmúlt majd egy évben rendszeresen téma volt a Háló jövıbeli sorsa a 3Sz elnökségi, és a
Háló szerkesztıségi ülésein.
Gondolkodtunk, vitáztunk és kerestük a lehetséges megoldásokat. Nagyon sok alternatívát megvizsgáltunk, végül is mindig azokat a kérdéseket a középpontba
helyezve, hogy hogyan szolgálhatja folyóiratunk ezt a sokszínő
szakmát; hogyan foglalkozhatunk
egyszerre általános és speciális
témákkal, vagy tartós és ad hoc
felmerülı szakmai problémákkal;
hogyan lehetünk egyszerre praktikusak, anélkül, hogy elfeledkeznénk a komplexitásról.
Mivel a szociális terület annyiféle,
nem egyszerő azt az irányt megtalálni, ami a többség érdeklıdésére válaszol. Egy hosszú diskurzus és gondolkodás eredményét
tartod a kezedben, kedves Olvasó.
A megújuló lapban az eddigiekhez képest sok minden tervezünk.
 Szeretnénk nemzetközi kitekintést adni fıképp a szomszéd országok szociálpolitikájáról, szociális munkájáról.
 Igyekszünk többet mutatni a
tagszervezeteinket érintı témákról, intézményekrıl, eseményekrıl.
 Mindent megteszünk, hogy a
terepen dolgozó kollégáink
gyakorlatban jól használható
információkhoz jussanak, de
nem szeretnénk lemondani azokról a „nehezebb” olvasmányokról sem, amelyek a szakma elvi, elméleti kérdéseivel
foglalkoznak.
 Reméljük, egyre több olyan írást adhatunk közre, amelyet
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a szociális képzésben tanuló
diákok készítenek,
 és helyt tudunk adni a szociális szakma új megközelítéseinek.
Nem tudjuk még mekkora a válság, nem tudjuk még melyik szakaszába léptünk, de elkerülhetetlenül utolér bennünket is a lehetıségeink mérlegelése. Ilyenkor
még fontosabb, hogy összefogjuk, hogy beszéljünk egymással.
Arra kérjük és biztatjuk a kollégáinkat, hogy mondják el észrevételeiket, véleményüket, hívják fel a
szerkesztıség figyelmét egy-egy
nagyobb nyilvánosságot érdemlı
dologra. Egyszóval szorosabbra
szeretnénk főzni a kapcsolatot
mindazokkal, akikhez szólni szeretnénk, fórumot akarunk teremteni megannyi nézıpontnak, eredménynek, vagy épp közreadni
a nemkívánatos jelenségeket.
Reméljük, hogy a Háló ezt az
eszmecserét hatékonyan fogja
szolgálni, a tapasztalatok átadásának hasznos eszközévé válik.
Az eredményes párbeszéd reményében kívánok jó munkát minden Olvasónknak.

PATAKI ÉVA
A Szociális Szakmai Szövetség
elnöke
< vapataki@hu >
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SZOMSZÉDSÁGI
ÖNKÉNTESEK
A DEBRECENI
CSAPÓKERTBEN
Néhány gondolat
a Csapókerti Közösségi Házról
A Csapókerti Közösségi Ház egy
szociokulturális, settlement típusú intézmény, mely Debrecen
belvárosától nem túl messze, kertes, családi házas városrészben
található. Az épület 1962-ben készült el, annak idején Horváth
Árpád Mővelıdési Háznak hívták
és a Kölcsey Ferenc Megyei Városi Mővelıdési Központhoz tartozott. Majd a hatv anashetvenes-nyolcvanas évek folyamataiban, a csapókerti közösségi, önszervezıdési hagyományokra alapozódva, egyre inkább
olyan mozgások alakultak ki a
helyi társadalomban és a házban,
mely elırevetítette: itt elıbbutóbb egy önálló intézmény jön
majd létre. Így is lett, 1989-90
fordulóján vált önállóvá, elıdöm,
Hallgató Éva kezdeményezésére,
és kapta a Csapókerti Közösségi
Ház nevet, mely azóta is önkormányzati fenntartású költségvetési intézményként mőködik.
A szociokulturális, settlement típusú önmeghatározás azt jelzi,
hogy a klasszikus settlement hagyományokat követjük, melynek
lényege, hogy három fı funkciót
egyesít az intézmény szolgáltatásaiban, tevékenységében:
 a mővelıdést,
 a szórakozást és
 a segítségnyújtást.
Jut eszembe egy kis sztori ezzel
kapcsolatban még ’92 tájékáról,
amikor Debrecenben egy nagy
nemzetközi önkéntes konferenciát rendeztünk, amelyre külföldrıl
is számos helyrıl jöttek közösségfejlesztı és önkéntes munká-
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val foglalkozó szakemberek. Közöttük az azóta már elhunyt John
Matthews, a BASSAC, a Brit
Settlementek Szövetségének elnöke, aki miközben tájékozódott
arról, hogy milyen közösségi kezdeményezések vannak Debrecenben, meghallotta, hogy létezik
a Csapókerti Közösségi Ház, hát
ellátogatott hozzánk is. Belépett
az elıtérbe, körbenézett, majd
tett egy kört, és felkiáltott: „Oh,
this is a settlement!” (= Ó, de hisz
ez egy settlement!) Azóta a Csapókerti Közösségi Házat mi is
„settlement”-nek tekintjük. No
persze, nem emiatt lettünk azzá,
ez csak a humorosabb része a
dolognak; de a settlement hagyományok felé fordulás és hagyományainak felélesztése az, ami
alap-, és stratégiai kérdés az intézmény életében. Azonban ez a
kis példa is mutatja, sokak számára talán már a falakból is sugárzik, mik vagyunk valójában.
Visszatérve a funkciókra, szórakozás alatt azt értjük, hogy alkalmakat teremtünk a szabadidı eltöltésére, családi, baráti, kisközösségi együttlétekre, sıt a Csapókerti Közmővelıdési Egyesület a régi hagyományokat felelevenítve, immár közel húsz éve, havi rendszerességgel szervez bálokat. Mővelıdésre is számos lehetıséget találnak nálunk
a környékbeliek, akár saját fenntartású csoportjaink révén, akár
saját kezdeményezéseik által.
A segítést pedig az intézményen
belül mőködı Családsegítı Szolgálat és Gyermekjóléti Szolgálat
jelenti.
Mindezt amit idáig elmondtam,
keresztbe metszi, körbefonja, a
közösségfejlesztı munka, illetıleg ennek eredményeképpen létrejövı, jogilag is bejegyzett szervezetek, alapvetıen egyesületek
tevékenységének segítése. Munkánk eredményeképpen ma 14
egyesület van a házba bejegyezve és mindegyik mőködik is.
Az egyesületekkel az intézménynek szerzıdéses viszonya van,
mely szerint igénybe vehetik:
 a helyiségeket,
 a meglévı infrastruktúrát:
értve ez alatt
 a telefont,

a faxot,
a számítógépeket,
a fénymásolót, valamint
a magam és a munkatársaim szakmai tevékenységét és segítségét.
Természetesen kölcsönösségi alapon mi is igénybe vesszük az egyesületek különféle szolgáltatásait, segítségét, és fizetünk egymásnak ezért.
Az egyesületeket segítı animátori
munkát is ellátunk, ami elsısorban pályázatfigyelést és pályázatírásban közremőködést jelent.





Szomszédság, önkéntesek
a Csapókertben

A szomszédsági önkéntes munka
ötlete 1997-98 tájékán fogalmazódott meg, aminek alapja volt,
hogy nyíregyházi fıiskolai hallgatókkal készítettünk egy empirikus
szociológiai felmérést a Csapókert helyi társadalmáról, illetıleg
a Csapókerti Közösségi Ház „renoméjáról”, szolgáltatásaink ismertségérıl. A felmérés egyik
meglepı eredménye volt számomra, hogy noha a közösségi
házba sokan járnak, népszerő,
folyamatosan „dugig” vagyunk, de
a csapókertieknek csupán mintegy húsz százaléka tudja, hogy
egyáltalán létezik a Csapókerti
Közösségi Ház.
Szíven ütött ez az adat! Elhatároztam: itt valamit csinálni kell!
Munkatársaimmal, a lehetıségek
átgondolása közben bukkantunk
egy amerikai példára. A Grace
Hill-i Settlementben szomszéd-

sági önkénteseket alkalmaztak,
akik a szomszédságban mindenféle tevékenységeket végeztek és
segítséget nyújtottak az ott élı
lakosoknak. Nosza, akkor nekünk
is valami ilyesmivel kell próbálkozni!
Másrészt régóta izgatott bennünket az önkéntesség kérdése is,
kiindulva abból, hogy sok helyen,
sok szakember mindig azt hangsúlyozza: „Ó, Magyarország egy
átmeneti társadalom, átmeneti
gazdaság. Itt az emberek még ugye, a napi nyolc órán túlmenıen,
szabadidejükben a létfeltételeikért, a jövedelem, a megélhetést
biztosító jövedelem megszerzéséért dolgoznak, így nincs is értelme arról beszélni, van-e talaja
egyáltalán az önkéntes munkának. Magyarországon ilyen, hogy
önkéntes munka, szinte elképzelhetetlen.” – szól a summázat.
Ezzel én mindig vitatkozni szoktam, elfogadva persze azt, hogy a
társadalomban az emberek energiáik nagy részét valóban a jövedelemért, a jövedelemszerzésre
fordítják, de az én meglátásom és
tapasztalataim szerint sokan, sok
önkéntes munkát végeznek. Mindenkinek van valami hobbija, valami szívügye, amiért árkon-bokron, tőzön-vízen keresztül hajlandó tenni, pénzét-energiáját-szabadidejét beáldozva, valamit matat, tesz és segít másokon. Csak
jelen pillanatban, és az elmúlt idıszakban, nem nevezzük, neveztük önkéntes munkának, de
már valami hasonló ez, ami elvezet az önkéntes munkához vagy
akár sokszor az is. Az elméleti
feltevésem az, hogy valójában
Magyarországon az emberek sok
önkéntes munkát végeznek, csak
nem hívjuk annak. Ebbıl következıen igenis van terepe és táptalaja az önkéntes munkának Magyarországon. Nos, akkor próbáljuk meg! Nézzük, vajon mőködike a Csapókertben?
Harmadrészt volt egy olyan példánk, ami bátorított bennünket.
Ez egy csapókerti példa: valamikor a kilencvenes évek legelején
jelentkezett egy friss-nyugdíjas
néni, hogy ı társadalmi munkában kapcsolódna a családsegítı
szolgálatunkhoz: szeretné azokat
az idıseket körbejárni az utcá-
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ban, a környéken, akiket ismer.
Ha adnánk neki segélykérılapokat és tájékoztatnánk errılarról, akkor ı elmondaná mindazoknak az egyedül élı öregeknek, akik nem akarnak vagy nem
bírnak bejönni a Házba, vagy
egyáltalán nem is szeretnének
intézményesült segítséget kérni.
Velük foglalkozna, és rendszeresen látogatná ıket. Persze, mondtuk - hogyne, örülünk, és
azóta Apagyi néni (Apagyi
Györgyné) végzi ezt a tevékenységet. Rendszeresen bejár hozzánk a Családsegítıbe, és mindig
hozza-viszi a híreket, hogy:
„Kovács nénivel ez van, a Nagy
nénivel meg amaz van … elköltözött az X néni fia, a másiknak
meg ilyen-olyan baja van … tüzelı kéne … ez kéne, az kéne.”
Apagyi néni tehát összekötı kapocs a családsegítı szolgálat és
az idısek egy része között. Önkéntes, aki ezt a tevékenységet a
kilencvenes évek eleje óta végzi,
mind a mai napig.
1997-98 folyamán átgondoltuk,
megterveztük a szomszédsági
önkéntes programot, elkezdtünk
vele házalni, mert némi forrást azért kellett teremteni hozzá. Tagjai vagyunk az IFS-nek, a Settlementek és Szomszédsági Központok Nemzetközi Szövetségének (International Federation of
Settlements); találkozóira rendszeresen eljárunk, úgyhogy az ötletet már ’98-ban egy Európai
Csoporttalálkozón elı is adtuk.
Segítséget kértünk a projekthez,
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a munka beindításához, ahol az
egyik holland ismerısöm jelentkezett, meg svédek is, hogy nagyon szívesen segítenének, és
akkor keressünk rá közösen pályázati lehetıségeket. Keresgéltünk, több helyen is pályáztunk,
de nem nyertünk. Végül 2000ben, a Phare ACCESS mikro projekt felhívásra beadott programunk nyert, s így 2002 folyamán
elindulhatott a munka. Holland
partnerünkkel felvettük a kapcsolatot, mert hiszen nekünk nem
volt tapasztalatunk arról, hogyan
is kell az önkéntes munkát szervezni, milyen hozzáállást kíván,
ezért szükségünk volt tapasztalatra, konzultációs partnerre, aki
segít az önkéntesek képzésében.
A szomszédsági
önkéntes program
Elsı lépésként, tavasz végén
megkezdtük az önkéntesek kiválasztását egy szükséglet-feltárás
keretében, interjú módszer segítségével, mely során felkerestük
az általunk ismert csapókerti személyiségeket. Olyan személyeket
választottunk ki, akikrıl tudtuk,
hogy Csapókertben valamilyen
köztiszteletnek, ismertségnek örvendenek, egyfajta kulcspozíciójuk van az utcában és a környékükön. Tehát, azt a típusú személyiséget, akit az utcabeliek általában meg szoktak kérdezni, ha
valami gondjuk-bajuk van, vagy
egyáltalán hallgatnak a szavukra.
Így készítettünk 30 interjút, melynek a fıbb elemei a következık
voltak:

Milyen problémákat látnak a
Csapókertben?
 Hogyan látják most és régen a
csapókerti embereket?
 Hogyan látták az elmúlt évtizedekben a csapókerti helyi társadalmi viszonyokat?
 Szerintük mire lenne szükségük az embereknek, miben
szenvednek hiányt?
Elmondtuk azt is, hogy szomszédsági önkéntes programot indítunk, önkénteseket keresünk,
és megmagyaráztuk, hogy mit
gondolunk az önkéntesek feladatának: a szomszédsági önkéntes
 információnyújtó,
 egy kis közösségszervezı,
 egy kis segítségnyújtó funkcióval rendelkezik.
Az utolsó kérdésünk mindig az
volt, hogy:
 ı maga vállalna-e ilyen önkéntes munkát, illetve kit ajánl erre a feladatra?
Egy részük azt mondta, hogy
nem, és ajánlott egy további embert, akit aztán fel is kerestünk.
A másik részük pedig azt mondta,
hogy igen, vállalná. Így összejött
tíz önkéntesnek ajánlkozó személy neve.
Az interjúkat elemeztük, s ebbıl
összeállt egy szubjektív kép arról,
hogy hol is tart a helyi társadalom
a Csapókertben. A szükségletfelmérés adatai jól érzékelhetıvé
tették, hogy az embereknek erıs
igényük van arra, hogy minél több
információhoz jussanak hozzá, a
városban található sokféle kulturális, közmővelıdési, szociális, egészségügyi szolgáltatásról. Látszott az is, az emberek igénylik,
hogy jobban összeismerkedjenek, találkozzanak egymással,
hiszen a kilencvenes években a
Csapókertben lejátszódott egy olyan társadalmi folyamat, hogy az
ott élıknek egy része elköltözött,
a másik része öreggé vált, illetıleg elhunyt. Az interjúkból vált
egyértelmővé számunkra, hogy
nem csak a város más részeibıl,
hanem a környékbeli falvakból
jelentıs számú új „belakó” érkezett, ami nagyon érdekes felfedezés volt, hiszen a Csapókert maga is egy falusias hangulatú környezet, és kiderült, a jobb módú,
falun élık költöztek be hozzánk.
İk erısen ırzik falusi társadalmi
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hagyományaikat, és keresik a
kapcsolódást egymáshoz, de mivel többféle helyi társadalomból
érkeztek, az újban még nem találják a helyüket. S abban, hogy
ezek a találkozások, és egyáltalán a kölcsönös kommunikáció
létrejöjjön a régi csapókertiek, az
újonnan beköltözött „városiak” és
a „falusiak” között, jelentıs szerepe lehet a szomszédsági önkéntes programnak - gondoltuk.
Második lépésként partnerünk, a
Rijnstad, ifjúsági-, közösségi, és szociális tevékenységet
folytató szervezet Arnhemben,
2002 októberében egy hetes
tapasztalatszerzı utazáson
fogadott és segített bennünket. Marosszéki Emese, a
program szakmai vezetıjével,
Petı Ibolya koordinátorral
hárman a holland önkéntes
munkát és az önkéntesekkel
való foglalkozást tanulmányoztuk, majd pedig novemberben elkezdıdött a csapókerti
önkéntesek képzése.
Harmadik lépésként novemberben elkezdıdött a képzési szakasz - végül kilenc fıvel, mert egyikük az utolsó pillanatban viszszalépett -, ami havi egy szombati napon, hat órát igénybe vevı,
összesen hat alkalomból állt.
 Két alkalommal a helyi társadalomról, a közösségrıl, a
közösségfejlesztésrıl esett
szó.
 A következı alkalommal részletesen bemutattuk a Csapókerti Közösségi Házat, szolgáltatásainkat,
 azután a Polgármesteri Hivatalból hívtunk szakembereket,
akik elsısorban a szociális
szolgáltatások területét ismertették meg az önkéntesekkel,
 majd pedig volt egy kettıs
vezetéső kommunikációs tréning, ami az emberekkel való
kommunikálásban és az ehhez kapcsolódó technikákban
igyekezett segítséget adni.
Közben a holland partnerünk is
jött, két napot velünk konzultálva
és a szomszédsági önkéntesekkel töltött, számukra az attitődöket, a motiválást átadva.

A képzési program azzal zárult,
hogy közösen kidolgoztuk egy
szomszédsági nap a tervét, aminek az volt a célja, hogy a
szomszédsági önkénteseket
megismertesse a csapókertiekkel. Ez egy kora délután kezdıdı
és este bállal záruló program
volt, amiben maguk a szomszédsági önkéntesek találgatták ki,
hogy mik azok a programok, melyeket İk szeretnének megvalósítani. Nyilván a váz megvolt,
mert adott volt, hogy:
 kell lenni bemutatkozásnak,
 meg egy közös bálozásnak.
Az önkéntesek továbbá
kitalálták, hogy legyen
házi
sütemény-verseny, aztán persze vannak férfiak is az önkéntesek között, akik javasolták, házipálinka-verseny is legyen. Így aztán
házipálinka-versenyt is
hirdettünk, ahová szintén elég
szép számú versenymunka érkezett, amit az avatott önkéntes
zsőri bírált el. Ugyanígy a sütemények esetében is. Az egyik
szomszédsági önkéntes azt
mondta, kertészeti tanácsadást
szeretne tartani, és így lett kertészeti tanácsadás, vagy volt, aki a
bio-termékekben érezte magát
jobban elhivatottnak, ı pedig a
bio-táplálkozás témakörében
tartott tájékoztatót a délután folyamán. Családosra terveztük az
egész délutánt, tehát gyermekprogramokat is szerveztünk.
A szomszédsági napra elkészítettünk tízezer szórólapot, amely
egyrészt a programokra invitált,
másrészt a másik oldalán fényképpel bemutattuk a szomszédsági önkénteseket. Addigra
már mindenki ki is alakította,
hogy ki, mikor tudja majd fogadni
a hozzá betérıket, így a szórólapon szerepelt a heti két óra fogadóóra is, telefonszámmal,
pontos címmel.

„Szomszédsági önkéntes vagyok, megkereshetı vagyok
kedden négytıl hatig, telefonszámom ez meg ez.”
A szomszédsági nap, a sajtótájékoztató és a szórólapjaink nyomán önkénteseinket szinte megrohanták, de ık is nagy lelkesedéssel láttak munkához. Májusjúnius folyamán szép számú
megkeresésük volt, sokan fordultak hozzájuk, és nagyon sokan
örültek, hogy elindult ez a program.
Önkénteseink lelkesedése nem
lankadt, és arról számoltak be,
hogy az utcán is megállítják ıket
az emberek, és nem csak a
kifüggesztett fogadóórára jönnek.
Következı feladatunk önkénteseinket kivinni Hollandiába, hogy
találkozzanak ottani önkéntesekkel, és közvetlen élményük legyen más önkéntesek munkájáról. Erre valószínőleg 2004 tavaszán kerül majd sor. (Azóta ez a
cserelátogatás bizonyára már
lezajlott - a szerk.)
Már a projekt során tovább gondoltuk a folyamatot, és a holland
partnereinkkel együtt rögvest a
nyár elején önkéntes koordinátor képzést szerveztünk. Hiszen
a mi szomszédsági önkénteseinkkel való foglalkozás koordinációs
munkát igényel, majdhogynem
egy teljes státuszt, egy teljes ál-

Mindenkinek készíttettünk egy kis
táblát, amit a program indításakor 2003 májusában az önkéntes
az ablakába helyezett, vagy
kifüggesztette a kerítésére:
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lást jelent, hiszen folyamatosan
ellátjuk ıket információval, folyamatosan beszélgetünk, támogatjuk ıket, kapcsolatot tartunk, motiválunk és megoszthatják problémáikat szakemberrel.
Továbbá szeretnénk városi vagy
akár megyei szinten is kiterjeszteni a szomszédsági önkéntességet, hiszen több, különbözı szervezet részérıl mutatkozott érdeklıdés.
GICZEY PÉTER
< giczeyp@t-online.hu >

szer.
HEFOP program keretében megnyitottuk a debreceni Önkéntes
Központot, és elindítottuk újabb
három helyszínen a szomszédsági önkéntes mozgalmat, most már
kialakult módszertannal és több
tapasztalattal. A „régi” önkéntesek pedig tereptanárként segítették az „újak” felkészítését.
A három új terület a következı:
Nagyrábé:

2/a
KEDVES OLVASÓ!
Bár Giczey Péter cikke ennyi év
távlatából is a legjobb kézikönyvek stílusát idézi, de lássuk, hova
fejlıdött mára a:
Szomszédsági
önkéntes
program!
Hallgassuk meg errıl :
Marosszéki Emesét,
a program szakmai vezetıjét!

2/b
ÉS A HAJÓ MEGY TOVÁBB ...

A szomszédsági önkéntes program nagy érdeklıdést váltott ki a
sajtóból amikor elindult, és késıbb, amikor az eredményeket is
megmutathattuk. Emiatt tehát
több szervezet is érdeklıdött a
program iránt. Azt terveztük, hogy
próbára tesszük a programot és
magunkat, megnézzük, hogy különféle szociokulturális környezetben hogyan alkalmazható a mód-
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Hajdú-Bihar megyében, félúton
Berettyóújfalu és Püspökladány
között, a megyeszékhelytıl 50 kilométerre fekszik. Vasútállomása
nincs, csak közúton közelíthetı
meg. Lakossága 2.490 fı. Halmozottan hátrányos helyzető település. Ennek oka: részben a földrajzi elhelyezkedés /a keleti régió
(ság)/, részben a múltból fakadó
emberi mentalitás. A magas munkanélküliség és a vele járó létbizonytalanság is erısen növeli a
település hátrányos helyzetét. A
helyi önkormányzat alapintézményeket mőködtet. Kialakulóban.
Nagyrábén 16 önkéntes jelentkezett, jellemzıen fiatal, GYES-en
lévı anyukák, akiknek a gyermekei tartósan betegek, de nem feltétlenül 3 év alattiak. Az egyesített szociális intézmény vezetıje
vállalta a koordinációs feladatokat.

zetméteres téliesített házakba a
városi élet növekvı terheit fizetni
már nem képes, túlnyomórészt
többgyermekes családok költöznek ki, a könnyebb megélhetés
reményében. Intézmények és közösségi szintér hiányában az emberek nem jutnak idıben információhoz, ezáltal lemaradnak a számukra kínálkozó lehetıségekrıl,
és egyre kilátástalanabbnak látják
a jövıjüket. Az egyetlen intézmény az összevont osztályos Általános Iskola, ami a céltelepüléstıl 1 km-re a tanyavilágban van.
Évek óta mőködik falugondnoki
ellátás - programunk számára is
a falugondnok toborozta és koordinálta önkénteseket.
Debrecen-Bayk
András kert:
Debrecen külterülete, a település
rendezési tervében meghatározott belterület határán kívül fekvı
rész. A területet 1968-ban osztotta ki a debreceni tanács, hétvégi
telkek számára. A 90-es évektıl
kezdve egyre több fiatal házaspár, illetve 1-2 gyerekes család
vásárolt itt házat. Az egyre bizonytalanabb megélhetés miatt
ez volt az egyetlen lehetıségük
az elsı önálló lakáshoz jutáshoz.
A kertséget sok egyedülálló,
gyermekes anya is lakhelyül vá-

Debrecen-Haláp:
A városközponttól 14 km-re, keleti irányban fekszik. Két részbıl, a
404 fıt számláló céltelepülésbıl
és a 619 lelkes, nagyterületen
szórt tanyavilágból áll. A tanyavilág lakosainak számát növeli még
egy zártkert, ahová 15-20 négy-

lasztja. Az viszont örvendetesnek
mondható, hogy akik egyszer kiköltöznek, azok látva a folyamatos fejlıdést, itt teremtenek egzisztenciát, csinosítják házaikat,
és nem akarnak innen elmenni.
Inkább „kivárják, míg a város ideér”. Rájuk jellemzı, hogy közmő és bankkölcsön tartozásaik miatt
eladták / elvesztették lakásaikat
és kiköltöztek a hétvégi házaikba,
vagy kimondottan helyben lakás
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céljából itt vásároltak ingatlant.
Itt már korábban megalakult egy
egyesület a kertség érdekképviselete érdekében. Tagjai (nyolc
fı) jelentkeztek önkéntesnek, míg
az egyesület elnöke vállalta a koordinációs feladatokat.
Mindhárom területen (természetesen a Csapókerti önkéntesek is
tovább mőködtek) hamarosan kirajzolódtak a segítés sajátos jellemzıi:
Nagyrábén legalább egy évig
nagy volt az ellenállás, és szó
szerint lehülyézték az önkénteseket az utcán. Igen sokat számított, hogy szupervízión feldolgozhatták negatív élményeiket.
Egy év múltán azonban megfordult a közvélemény, és elhitték,
hogy valóban önzetlenül segítenek. (Már nem próbáltak egy-egy
ötszázast a zsebükbe dugni, ha
segítséget nyújtottak.) Az önkén-

tesek részt vettek és vesznek
minden közösségi programban,
így közvetlen kapcsolatot alakítottak ki a település lakóival.
Nagyrábé lakói jellemzıen az adminisztratív-hivatalos ügyintézésben kérnek segítséget, de már
szerveztek óvodai kerítésfestés,
és elintézték a sportoló gyerekek
anyagi támogatását, azért hogy
továbbjuthassanak a megyei bajnokságra. Összességében úgy egyéni estkezelésben, mint közösségi munkában kiválóan megállják a helyüket, köszönhetıen a
közismert és köztiszteletben álló
koordinátornak is, aki rendkívül
aktívan szervezi az önkénteseket.
Bayk András kertben a sokgyermekes családok és a munkanélküliek segítése jellemzı, úgy is
mondhatnánk, hogy szegénygon-

dozás folyik. Megtanulták az adománygyőjtést, és rendszeresen
osztanak ruhát és élelmiszert. Itt
sem zajlott konfliktusmentesen a
program bevezetése: voltak, akik
úgy vélték, hogy az önkéntes
program egy politikai kampány
része. Ezzel szemben a program
során végig elhatárolódtunk bármilyen politikai és világnézeti
mozgalomtól, irányzattól, de az
értetlenség sokféle formában je-

heket a segítık válláról, amelyekre nekik már nincs se energiájuk se idejük.
Az önkéntesek a családsegítık,
és más szolgáltatók kinyújtott karjai lehetnek, akik akár az egyéni
esetkezelésben, akár a közösségi
munkában aktívan és lelkesen
részt vehetnek.
Mit kell tenni, ahhoz,
hogy a programot elindítsuk?

lentkezett. (Egy képviselı évekkel
korábban attól félt, hogy az ı pozícióját próbáljuk gyengíteni.)
Halápon egy igen jól sikerült
szomszédsági napot követıen
sokan keresték az önkénteseket
egyéni problémáikkal. Talán itt sikerült legkevésbé közösségi szolgáltatást nyújtani. Itt nem volt kiemelkedı fontosságú a program,
mert már hozzászoktak a falugondnok segítségéhez, és ez elegendınek tőnik a kiegészítı szociális ellátásban.









Megismerni a módszertant,
szükségletfelmérést végezni,
önkénteseket toborozni és
képezni ıket,
egy koordinátort kijelölni, aki
kb. heti 4 órában elláthatja a
feladatot, és
kísérni-támogatni, motiválni és
jutalmazni az önkénteseket.

Személyes megélésem a programmal kapcsolatban: 15 éves
családgondozói múlt után az önkéntesekkel való együttmőködés
valódi felüdülést jelentett, más-

Azért ajánlom ezt a programot a
szociális ellátásban, mert:






A szomszédsági önkéntesek
közelebb vannak a szomszédsághoz, tehát a segítségre
szorulók könnyebben kérik az
ı segítségüket. İk jól képzettek, ismerik a kompetencia határaikat, és szükség esetén
könnyebben rábeszélik a rászorulókat, hogy kérjenek professzionális segítséget.
Az önkéntesek könnyebben
hozzájutnak olyan információkhoz, amelyek hiányában
gyerekek, idısek sokkal nagyobb veszélybe kerülhetnének.
Sokszor vesznek le olyan ter-
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ként kérték a támogatást mint az
ügyfeleim, és tudtam, hogy rendkívül komolyan veszik a munkájukat, tehát megbízhatok bennük.
Ez már inkább egy kollegiális viszonyt jelentett, ahol szupervízorként és tanácsadóként dolgozhattam. 2004 óta a csapókertiek
szakmai vezetıje vagyok (szintén
önkéntesen), és úgy vélem, hogy
még mindig egy jól mőködı csapatban veszek részt, ahonnan a
lemorzsolódás minimális, inkább
új tagok várnak a felvételre.

MAROSSZÉKI EMESE
szociális munkás, szupervízor
Életfa Önkéntes Központ, vezetı
< terrapeuta@t-online.hu >

3

lyon tájépítészként és projekt menedzserként. Jelenleg az egyik
legnagyobb projekt, amin most az
idım felében dolgozom az a
„Waterloo Park Master Plan”, de
a munkám ezen túlmenıen 7-8
másik most futó projekthez is köt.
B.S.: Ez a park a városközpontban
van?

A.B.: Igen, a park a város „szívében” van, és
egy idei közvéleménykutatás eredménye szerint a lakosság kb. 90
százaléka a „város
gyöngyszemének”
tekinti a parkot. A terület
körülbelül az Albert
Street - Father David
Bauer Drive - University
Avenue West-el határolható le. A Seagram Drive és a
University Avenue felett vannak
az egyetemeink (University of
Waterloo és a Wilfrid Laurier
University).
B.S.: Körülbelül mekkora területrıl
van szó?

KANADÁBAN KOLBÁSZBÓL?
Bardóczi Sándor interjúja
Andrea Balzer, városépítésszel
Az alábbi cikk egy másik ország
(Kanada) és egy másik szakma
(városépítészet) gyakorlatát mutatja be. Érdemes azonban a számunkra releváns „ország” (magyar) és „szakma” (szociális munka) szemüvegét feltéve olvasni,
hisz sok mindent megérthetünk
belıle a „közparticipációs (= közösségi részvétellel zajló) folyamatok”-ról, nevezetesen arról,
hogy milyen módszerekkel kell
(ene) bevonni a város-tervezési
(lásd: szociális város-rehabilitációs) folyamatokba az érintett helyi
lakosokat, hogyan definiálható a
szerepük és kötelességük (!), hogyan és milyen szabályok segítségével érhetı el a helyi társadalmi konszenzus, stb.) - a szerk.
B.S.: Leírnád pontosan, hogy melyik városban, melyik parkon,
melyik önkormányzat megbízásából dolgozol?

A.B.: Waterloo város alkalmazottjaként (Ontario állam, Kanada)
dolgozom a közberuházások menedzselésével foglalkozó osztá-
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A.B.: Kb. 50 hektárról... Ez nagyjából egy fél városligetnyi területnek felel meg budapesti viszonyok között.
B.S.: A projekt területbe csak a
park zöldfelületei tartoznak,
vagy egy nagyobb városi
egység részeként foglalkoztok vele?

A.B.: Mi csak a park zöldfelületeit
tervezzük, de a városi, sıt területi
egység részeként kezeljük a tervet, azaz együttmőködünk más
csoportokkal, akik más projekteken dolgoznak a park körül. Ezek
között vannak lakás-, iroda-, kereskedelmi egység- és intézményfejlesztések illetve közlekedéshálózati fejlesztések.
B.S.: Mi a tervezési program? Miért
van szükség a park revitalizációjára?

A.B.: A közparki tervezésre nagyrészt az imént említett változások
miatt van szükség. Itteni divatos
kifejezéssel élve ez „intenzifikációt” jelent, azaz intenzívebb, sőrőbb beépítéső lesz a park környéke. A két egyetemen növekszik a hallgatói létszám, ezért új
épületeket építenek. Ez egyrészt
a Seagram Drive feletti területrészt érinti. Azután az University
Avenue alatt van két hatalmas
parkoló a park mentén (mind a
kettı a Waterloo Egyetemé). Azo-

kat is lassan elkezdik beépíteni...
De ott még nem tudunk tervezési
paramétereket mondani, ık késıbb kezdték el a tervezést, mint
mi: két hét múlva fogunk majd
találkozni velük elıször. Ezen
túlmenıen lesz egy másik nagy
fejlesztés (The Barrel Yards project) a Father David
Bauer Drive alatti üres
területen, ahová lakások, irodák, üzletek, és
két hotel kerül. Kb.
1.000 db új lakásról, kb.
230.000 négyzetláb üzletrıl és kb. 300 db új
hotelszobáról van szó.
Konkrét tervezési programunk nem volt a projekt elején, vagyis ennél
pontosabban úgy lehetne fogalmazni, hogy a tervezési
program az, hogy a park kielégítse a lakosság igényeit...
B.S.: De semmilyen támpontot,
alternatívát nem kínáltok,
amibıl lehet választani?

A.B.: A legelején nem kínáltunk
semmit... Az ezzel kapcsolatos
egyeztetés folyamatosan történik
a projekt idıtartama alatt.
B.S.: Ez érdekes. Mikortól is kezdtetek el foglalkozni ezzel a
projekttel?

A.B.: 2006. szeptember környékén kezdıdött a jelenlegi projekt
egy ún. elıkészítési fázissal. Az
elıkészítési fázison belül elsı
lépésként kidolgoztunk a csapatunkkal egy a folyamatot vezénylı
forgatókönyvet, amely ütemezi a
projekt lépéseit. Az elsı lépés
nagyjából a lakosság érdekeltségi
fokának felmérésébıl állt. A második lépésben az érdekelt felek
és a városi hatóság megegyezett
a participációs folyamat részleteiben (módszerek, résztvevık szerepe és kötelességei, a konszenzus elérésének szabályai, stb.). A
harmadik fázisban történt az érdekcsoportokkal történı egyeztetés és a participációs struktúra
felállítása. Most a negyedik fázisban vagyunk (szcenáriók kidolgozása), de egy kicsit már az
ötödikbe (egyetértés kialakítása)
is belekóstolgatunk. Mivel már az
elsı lépésben nyilvánvalóvá vált,
hogy az érdeklıdés nagy, ezért
minden lépesben részt vesznek a
"civilek" is, akiket mi „public”-nak
(azaz nyilvánosságnak) nevezzük.
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B.S.: Gondolom, veszít a fejlesztés
miatt valamit a park a területeibıl, és ezért szükséges ez
az egyeztetési folyamat? Van
valami törvény, városi szabály, stb., ami elıírja, hogy
ha egy területen megváltoztatják a beépítés sőrőségét,
akkor el kell indítani egy ilyen
közösségi részvételi (participációs) folyamatot?

A.B.: Kis túlzással akasztás és
néplázadás lenne, ha a park veszítene a területébıl. A participációs folyamat nem a beépítés sőrőségének változásától függ. A
participációs folyamat nálunk a
tervezés kötelezı része. Teljesen
mindegy, hogy milyen okból tervezel valamit. Követelmények
vannak a participációra vonatkozóan minden döntéshozatali szinten (állami, térségi, városi), de
szerintem nem ebbıl a követelménybıl ered a participációs folyamat itteni "elırehaladottsága",
hanem abból, hogy a lakosság
nagyon aktív, és mintegy megköveteli, hogy figyelembe vegyék az
ı szempontjait is.
B.S.: Leírnád, hogy eddig mi az, amit elvégeztetek ebbıl az
óriásinak tőnı munkából?

A.B.: Eddig kb. 50 különbözı
érdekcsoporttal vettük fel a kapcsolatot. Meginterjúztattuk ıket.
Velük ezek után már csak az 5.
lépesben fogunk konzultálni, mert
ık már megmondták, hogy mit
szeretnének a parkban látni.
Ezek után megkerestük a nyilvá-

nosságot. A „forgatókönyv” második lépésében felállítottunk egy civilekbıl álló bizottságot, amellyel
karöltve folyik a tervezési folyamat. A bizottságnak 14 tagja van
és van közöttük például középiskolai tanuló, egyetemi hallgató,
fiatal értelmiségi, kisgyermekes
szülı, mozgássérült, nyugdíjas,
mővész, üzletember, stb. A bizottság úgy lett összeállítva, hogy
a lakosság legtöbb rétege képviselve legyen. Persze ebbıl meg
senki nem hiszi azt, hogy a lakosság teljesen képviselve van, mivel a lakosság igényei mindig
sokrétőbbek. Ezért más participációs technikákat is alkalmazunk
azok bevonására, akik nincsenek
jelen a tanácsban. Most a
szcenáriók (tervezési forgatókönyvek) kidolgozásán munkálkodunk, és lassanként egyeztetjük a
különbözı érdekeket.
B.S.: Hogyan néznek ki az idıarányok? Mennyit kell szánni a
participációra, és mennyit a
tervezésre? Mondhatjuk hogy
több mint a fele a munkának
a participációs folyamat?

A.B.: Ezt így nagyon nehéz megmondani, mert a kettıt nem lehet
elválasztani egymástól. És nem
idıarányra megy a dolog, hanem
megegyezésre. Ha egy folyamatban mindenki egyetért, akkor
nem kell sok idıt rászánnod,
hogy közös megegyezésre jusson mindenki, de ha nagyon ellentmondásos egy terv, vagy folyamat, akkor évekbe is beletart-

hat, amíg megegyeztek a végsı
tervekben...
B.S.: Szerinted a Waterloo park
esetén mikorra értek el az
hetedik fázis (kivitelezés)
végére?

A.B.: Azt nehéz így megmondani,
mert még nem tudjuk, hogy mi
lesz a parkban, és az mennyibe
is fog kerülni, és ki fogja rá adni a
pénzt. A hatodik fázis (végsı tervek kidolgozása és jóváhagyása)
végére talán elérünk az idén ısz
végére, de hogy utána mi mikor
lesz kivitelezve, az nem tudom. A
terv le lesz bontva megvalósítási
fázisokra, és gondolom évente 12 fázis lesz kivitelezve a nagyobb
beruházásokból.
B.S.: Nem tapasztalható politikai
nyomás egy ilyen folyamat
felgyorsítására, vagy átlépésére néha? Gondolom, azért
ott is szeretnek a politikusok
választások elıtt szalagot
átvágni?

A.B.: He-he. Az átlépésre tett
mindennemő kísérlet itt általában
egyenlı a „lincseléssel” és „néplázadással”...
B.S.: Tehát van egy igen erıs civil
kontroll?

A.B.: Mondhatjuk úgy is. Gondolom. Elıbb-utóbb ugyanis kiderülnek a dolgok, és akkor annak itt
súlyos következményei vannak a
felelısre nézve. A lakosság rendszeresen jelen van a városi tanács ülésein, és kérdıre vonja a
városatyákat.
B.S.: Tehát elképzelhetetlen az,
hogy ha valaki például megsürgesse a dolgot „felülrıl”
annak érdekében, hogy legyen már valami „egyetértés”
és így rákényszeríti másokra
az akaratát? Vagy ha igen,
akkor rögvest kitör a botrány?

A.B.: A sürgetés nem feltétlenül
gond, a dolgok mederben tartására tett kísérlet azért általában akceptálható dolog. Inkább az lehetetlen, hogy valaki a saját akara-
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belül (tervezés és participáció együtt) a participációs rész,
akkor a bekerülési összeg hányadát saccolnád erre?

tát ráerıszakolja a lakosságra. Ilyen esetben sem mondanám azonban, hogy kitör a botrány: eléggé jóindulatú itt a közösség,
de mindenesetre „megértetik” a
gondolataikat... A civilek aktivitása rendkívül erıs: nagyon odafigyelnek a történésekre.
B.S.: Milyen összegekbıl gazdálkodtok ebben a projektben?
Hogyan aránylik a participációra elköltött pénz a tervezési
pénzhez?

A.B.: Megint csak lehetetlen a
kettıt szétválasztani. A tervezés
a participációs folyamattal együtt
történik kéz a kézben... Mondok
példát... Több szintő a konzultáció a civilekkel. A legfelsı szinten
van egy csoport civil, akik bizonyos fokig részt vesznek a tervezésben. Ebben a fázisban például
kéthetente találkozunk az elızıekben leírt bizottsággal, és a tervezés tehát nemcsak a megbeszélések között zajlik, hanem a
megbeszélések alatt is aktív tervezés folyik. Van, amikor arról
szól egy találkozó, hogy döntést
hozunk egy-egy tervelemrıl, de
van „fizikai” tervezés is... A találkozók között mi továbbfejlesztjük
azt, ami a találkozókon elhangzott, és aztán a következı megbeszélésen folytatódik a dolog...
B.S.: Mégis, gondolom más hivatali részleg viszi a participációt,
és más a tervezést (vagy a
participációt a parkot tervezık készítik?) Ha mégis megkísérelnéd legalább becsülni,
hogy mibe kerül a projekten
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A.B.: A Waterloo Park esetében
a mi csapatunk viszi a participációt és a tervezést is. A projekt team lényegében három tájépítészbıl áll (ebbıl ketten a város alkalmazottai vagyunk, a harmadik
tagunk egyetemi tanár). Tudom,
hogy nehéz ezt „közép-kelet európai aggyal” megérteni, de szerintem téves hozzáállás a két folyamatot külön részként kezelni,
ezért téves a pénzösszeget is
szétválasztani. Úgy kell elképzelni az egész folyamatot, mint egy
participációs folyamat, aminek a
végeredménye egy terv. Az egész tervezés a participációs folyamat körül forog. Az a projekt
gerince, és a tervezés arra épül.
Egyébként pénzösszegrıl nincs
nagyon szó, mert házon belül,
hivatali idıben, hivatali kötelezettségek között formáljuk a terveket,
amelyért közalkalmazotti bért kapunk. Az egyetem kap valamennyi pénzt a segítségért, de
nem túl sokat...
B.S.: Ezt akkor lehet úgy értelmezni, hogy a tervezést soha
nem adja ki az önkormányzat
külsıs tervezıirodának, hanem házon belül oldja meg
saját apparátussal?

A.B.: Ebben az esetben így van.
De ez nagymértékben függ attól,
hogy mire irányul a terv. A park
tervezését egyébként a város
szerette volna kiadni, de a lakosság azt mondta, hogy NEM. Azt
kérték, hogy házon belül legyen a
projekt elkészítve, mert ebben látták a biztosítékát annak, hogy jó
és minden tekintetben átbeszélt
terv születik.
B.S.: Ha a város kiadja a tervezést,
akkor arra a bizonyos irodára
nézve is kötelezı a participációs folyamat elvégzése? A
lakosság azért fordult ezzel a
kéréssel a tanácshoz, mert
vannak rossz tapasztalatai a
külsıs tervezésekkel kapcsolatban?

A.B.: Igen, minden ugyanúgy érvényes a külsıs tervezı irodákra
is. Nekik is kell participációs folyamatot csinálniuk. A lakosság
ebben az esetben azért kérte,
hogy házon belül legyenek a tervek kidolgozva, mert úgy ítélték

meg, hogy kisebb költségvetéssel, de ugyanannyi erıvel házon
belül sokkal jobb tervet fognak
kapni. De ez esetenként változik.
B.S.: Errıl is megkérdezték elıre a
népet, vagy csak valami
spontán, de nagyon aktív
civil kezdeményezésrıl van
szó? Egyáltalán mibıl táplálkozik végsı soron ez magyar
viszonyok között rendkívülinek mondható participációs
kényszer?

A.B.: Mivel a lakosság a legelejétıl be van vonva a dologba, ezért
ık kifejezik a véleményüket akkor
is, ha nem is teszed fel a kérdést.
Tegyük fel, hogy te városatya
vagy és nem figyelsz oda, hogy a
választóid milyen típusú és mekkora beleszólást akarnak az egyes tervekbe. Ha így állsz hozzá, akkor biztos lehetsz benne,
hogy minimum nem fognak újraválasztani, de annál jóval többet
is veszíthetsz: az egész karrieredet tönkreteheti egy ilyen botrány.
Tehát általában az van, hogy ha
mondjuk a választópolgárt egy
terv nem nagyon érdekel, akkor
megcsináljuk a minimumot, amit
kell (erre vannak a törvények) és
a választópolgár azzal boldog. De
ha érdekli ıket valami (mint például ennek a városközponti parknak a sorsa), akkor bevonjuk ıket
sokkal jobban, mert másképp
sokkal többet kockáztat a városvezetés, mint amennyit megér a
trükközés és az elkenés. Ezzel
azt akarom mondani, hogy itt a
politikusoknak megéri úgy táncolni, ahogy a nép muzsikál... Persze, ez most nem az egész demokráciára volt kommentár, csak
a városi szintő döntéshozatalra.
B.S.: De ha te városatya vagy, akkor nem érzed a nyomást a
másik oldalról (például az ellenzéki irányból), hogy valami
kézzel foghatót a választási
cikluson belül muszáj letenned az asztalra? Azaz nem
sürgeted mégis a folyamatot,
hogy még választás elıtt átvághasd a boldogító nemzeti
színő szalagot az „istenadta
nép” orra elıtt?

A.B.: Persze hogy érzel nyomást,
de nem ez az egyetlen projekt a
városban. Sok minden más is
van, ami közül választhatsz... Tavaly, Waterloo város például
megnyerte az "Intelligent Com-
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munity of the Year" címet, ami elég nagy dolog... Szerintem egyébként, ha a lakosság kellıen
be van vonva, és elégedett ezzel
a folyamattal, akkor az már egy
jól kommunikálható eredmény.
Így tudják jelesül azt is, hogy
mennyi pénz van a kivitelezésre,
és mi az ésszerő, indokolt megvalósítási ideje egy adott projektnek, és ahhoz hasonlítják az eredményeket. Nem várják el például, hogy egy év alatt mindent
kivitelezz, ha ez azt jelentené

B.S.: Vannak ma a parkban olyan
területrészek, amelyeket közhasznú társaság, vagy az önkormányzattól teljesen független vállalkozás üzemeltet,
esetleg egyes területhasználatokért díjat szed, és ezzel
hozzájárul a park fenntartásához?

A.B.: Van a parkban egy pár épület, ami ki van adva (itt sincs belépti díj vagy használati díj jelenleg), de ezeken kívül nincs más
ilyen jellegő együttmőködés – ma
gyakorlatilag mindent a város tart

ként változik.
B.S.: Hogyan lehet összeegyeztetni a nyilvánossággal történı
találkozásokat, megbeszéléseket a hivatali idıvel? Vagy
vannak találkozók este és
hétvégéken is? (Netán internetes szolgálat?)

A.B.: Általában hét közben esténként, de van, amikor hétvégén
vannak a találkozók. Városi Tanács ülése például mindig hétfıi
napokon, este 6:30-kor van. Az
Interneten keresztül is fenntartjuk
a kapcsolatot a lakossággal. Akit
érdekel, az feliratkozik a levelezılistánkra, és idıközönként megkapja a hírlevelünket, amelyben
röviden leírjuk, hogy hol tart a folyamat és mik a következı lépések.
B.S.: Milyen más projekteken dolgozol még? Azok is részvételi
tervezések?

mondjuk, hogy ez a csatornázás
vagy a víztisztítás megoldásának
kárára történne. Figyelnek, mint a
Nagy Testvér…
B.S.: A beépítési intenzitás növelését "okozó" fejlesztı (tehát
jelen esetben az egyetemek
és a Barrel Yards fejlesztıje,
az Auburn) áll valamit a park
kivitelezési költségeibıl, amiért növelik a sőrőséget? Vagy
meg van az nálatok elıre határozva, hogy a fejlesztésbıl
származó helyi adó a park
megújítására, fenntartására
fordítódik, legalább részben?

A.B.: Alapesetben minden fejlesztés köteles a terület egy bizonyos hányadát közparkká alakítani, vagy abban az esetben, ha
nincs közparkra szükség a fejlesztés környezetében, akkor %ban megadott összeget befizetnek a városnak, ami aztán parkfejlesztésre fordítódik. Jelen esetben a Barrel Yards területén lesz
egy kisebb park és valamennyit
még ennek tetejébe is fizetnek
majd, de még nem tudjuk hogy
mennyit. Megegyezés kérdése a
dolog.

fenn a parkban. Viszont ennek a
rendszernek az "elbírálása" is a
tervnek a része, és az új rendszert is mi dolgozzuk ki. Különbözı menedzsment modelleket fogunk elbírálni (természetesen a
lakossággal együtt) és ezután
fogjuk eldönteni, hogy mi legyen
a park jövıje financiális, fenntartási tekintetben.
B.S.: Van arra a városon belül politika, hogy a beszedett helyi adóknak melyik típusa, vagy
mekkora része kell, hogy a
közterületekre, parkokra fordítódjon vissza? Vagy csak
egyszerően a nagy kalapból
adnak valamennyit költségvetési évenként?

A.B.: A projektjeim nagy része
valamilyen szinten magába foglalja a részvételi tervezést. Ebben
szerencsém van, mivel a vezérigazgatóm tudja, hogy szakmai
érdeklıdésem ilyen irányú, és így
örömmel nekem osztja le az ellentmondásos vagy nagy lakossági érdeklıdésre számot tartó
projekteket. Ezen kívül a szakmai
mesterfokozat elérésén dolgozom
a Guelf-i Egyetemen, ahol a diplomamunkám is részvételi tervezéssel foglalkozik. Ez utóbbi a városi mezıgazdasági tájépítéssel
(Urban Agriculture) kapcsolatos.
Kanadában ugyanis egyre erısebb az a környezettudatos irányzat, amely arra ösztönzi az
embereket, hogy a mezıgazda-

A.B.: A városi tanács dönti el a
költségvetést. Egy minimálisan elegendı összeg persze mindig
szerepel a költségvetésben, de
az ezeken felüli extra fejlesztési
összegek a költségvetési vitán
dılnek el. (Sokszor ez is participációs folyamattal van egybekötve - ha a lakosság érdekelt - hogy
az adott pénzkeret hogyan lesz
elköltve.) Waterloo város pillanatnyilag hároméves költségvetési
terveket készít, de ez városon-
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sági szükségleteiket a lakóhelyükhöz közel elégítsék ki. Egyes
városi területek, mint például a lakótelepek úszó telkei közötti zöldfelületek (természetesen talajcsere után) alkalmasak lehetnek arra, hogy közös vagy egyéni parcellás mővelésben az ott lakók
megtermeljék a saját szükségleteiket fedezı gyümölcsöket, zöldségeket. Számos kérdéskör azonban nyitott, szabályozatlan, ezért a projekt célja, hogy egy participációs folyamat végén kialakuljon valamiféle szabályrendszer
az új tájhasználati formával kapcsolatosan. Azaz itt is egy participációs folyamatról van szól, csak
itt a végtermék nem egy terv, hanem egy szabályzat (politika)
lesz.
Forrás: http://epiteszforum.hu/
node/9540

4
CIVIL SZERVEZETEK
ÁLLÁSFOGLALÁSA AZ ÚJ
POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYV
PARTNER GYERMEKÉNEK
ÖRÖKBEFOGADÁSÁT ÉRINTİ
SZABÁLYAI KAPCSÁN

Alulírott civil szervezetek örömmel fogadtuk, hogy az új Polgári
Törvénykönyv parlamenti vitája
során három képviselı olyan módosító javaslatot terjesztett be,
amely lehetıvé tette volna az élettársak számára, hogy örökbefogadják élettársuk vérszerinti
gyermekét. Sajnálatos módon a
mintegy 350 módosító javaslatról
szóló szavazás során olyan szövegjavaslat került elfogadásra, amely következetlen módon rendezi a kérdést. Felszólítjuk ezért a
Kormányt és a parlamenti pártokat, hogy zárószavazás elıtti módosító javaslat elfogadásával teremtsék meg a törvény szövegének koherenciáját, és tegyék egyértelmővé, hogy a vérszerinti szülı élettársa örökbefogadhatja a
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pár által közösen nevelt gyermeket.
A hatályos jogszabályok csak házastársak esetén teszik lehetıvé,
hogy az egyik fél korábbi párkapcsolatából származó gyermekét a
szülı partnere örökbefogadja.
Ennek a diszkriminatív szabálynak az az eredménye, hogy hiába neveli együtt a pár hosszú
éveken keresztül a gyermeket, a
gyermeket mégiscsak az egyik ıt
nevelı szülıhöz köti törvényes
kapcsolat. Az új Polgári Törvénykönyv tervezetének kiemelt alapelve, hogy „elfogadja és részben
a szabályozási körébe vonja az
ún. tényleges családi kapcsolatokat”. Ha azonban, a törvény továbbra sem teszi lehetıvé a partner gyermekének örökbefogadását, maga is hozzájárul a rendezetlen családi kapcsolatok terjedéséhez. Hiába nevelkedik a
gyermek akár hosszú éveken keresztül a nem házas szülık felügyelete alatt, a vér szerinti szülı
halála vagy a kapcsolat felbomlása esetén a gyermeket hosszú idın keresztül nevelı szülı kirekesztıdhet a gyermek életébıl, a
gyermek állami gondozásba kerülhet. Hiába szeretne a pár az ilyen helyzetekre felkészülni, azt a
törvény nem teszi lehetıvé, mivel
megtiltja az élettársak számára a
partner gyermekének örökbefogadását.
Álláspontunk szerint a gyermek
érdekeit mindenképpen az szolgálja, ha mindkét ıt nevelı szülıhöz jogi kapcsolat főzi. Ez az álláspont tükrözıdik a strasbourg-i
Emberi Jogok Európai Bírósága
2007. december 13-án kelt, Emonet és mások kontra Svájc ügyben hozott ítéletében. A Bíróság
megállapította, hogy Svájc azon
gyakorlata, hogy egymással házassági kötelékben nem álló párok (élettársak) számára nem teszi lehetıvé a partner gyermekének örökbefogadását, sérti az Európai Emberi Jogok Egyezményének 8. cikkelyét, amely védi a
magánélethez és a családhoz főzıdı jogot. A Bíróság érvelése
szerint a 8. cikkely védelme „nem
korlátozódik a házasságon alapuló családi kapcsolatokra, hanem
magában foglalja az olyan de facto családi kapcsolatok is, ahol a

felek házasságkötés nélkül élnek
együtt”. Svájc azon védekezésére, hogy a felek elkerülhették volna a felmerült problémát, ha megházasodnak, a Bíróság így reagált: „nem a nemzeti hatóságok
feladata, hogy az érintettek helyett eldöntsék milyen formában
kívánják közös életüket leélni.”
Mindezek alapján a Bíróság megállapította, hogy „a panaszosok
családi életének tiszteletben tartása azt kívánta volna, hogy mind
a biológiai, mind a szociális körülményeket figyelembe vegyék. …
Ezen tényezık figyelmen kívül
hagyása az összes érintett kívánságának ellent mondott, és végeredményben senkinek az érdekét
sem szolgálta.” Ugyanez az álláspont tükrözıdik az aláírásra
2008. november 27-én megnyitott
új Gyermekek örökbefogadásáról
szóló európai egyezmény iránymutatásaiban is: az egyezmény
7. cikkelyének (2) bekezdése lehetıvé teszi az örökbefogadás
megnyitását a házasságon kívüli
stabil párkapcsolatban élı különbözı és azonos nemő párok
számára is.
Az új Polgári Törvénykönyvrıl
szóló törvényjavaslat kilenc ponton állapít meg szabályokat a
partner gyermekének örökbefogadására vonatkozóan. Miután a
módosító javaslatot benyújtó képviselık javaslatuk egy részét visszavonták, ennek eredményeképpen a törvényjavaslat módosító
javaslatokkal korrigált szövege jelenleg nyolc helyen tartalmazná
az élettársakra vonatkozó szabályokat, egy helyen pedig nem. A
koherens szabályozás megteremtésé érdekében szükség van a 3:
128. § (2) bekezdésének kiegészítésére az élettársakra vonatkozó rendelkezésekkel.
Bízunk benne, hogy miután a parlamenti vita során mind az elıterjesztı, mind az érintett bizottságok következetesen támogatták a
módosító javaslat eredeti formában való elfogadását, a fenti tartalmú zárószavazás elıtti módosító javaslat elfogadása nem fog
akadályokba ütközni, és ezzel
Magyarországon is megteremtıdik az élettársak számára a partner gyermeke örökbefogadásának lehetısége.
Budapest, 2009. április 6.
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Az a bizonyos 30. cikk...
T. Kollégák !
A hajléktalanügyi sajtóközlemény
(Lásd: „Hajléktalanokat ellátó
szervezetek a valós és a meghirdetett kormányzati szándékokról A hajléktalanellátó szervezetek elégedetlenek a Módosított Európai Szociális Karta elfogadásával)
kapcsán beleolvastam az elıterjesztésbe... ajánlom mindenkinek!
A teljes anyag itt olvasható:
http://www.parlament.hu/
irom38/08717/08717.pdf
A bevallottan követett eljárás kissé cinikus elnevezése: „az optimális minimum elve”, vagyis az,
hogy csak olyan pontot fogadunk
el, amely már eddig is teljesült...
(éljen a fejlıdés!)
A borzongani vágyóknak azért
megemlítem, hogy a 30. cikk és
az el nem fogadásának indokolása sem mindennapi produktum:
A Módosított Európai
Szociális Karta szövege:
„30. cikk - A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni védelemhez való jog.
Annak érdekében, hogy biztosítsák a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni védelemhez
való jog hatékony gyakorlását, a
Felek vállalják, hogy:
(a) átfogó és összehangolt megközelítés keretében intézkedése-

ket tesznek, amelyek segítségével elımozdítják a társadalmilag
kirekesztett, vagy ennek a veszélyében, vagy szegénységben
élık és családjaik hatékony hozzáférését különösen a foglalkoztatáshoz, lakáshoz, képzéshez,
oktatáshoz, kultúrához, valamint
a szociális és orvosi segítséghez;
(b) ezeket az intézkedéseket áttekintik, hogy ha szükséges, módosítják ıket."
És az el nem fogadás részletes
indoklása:
„30. cikk: A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni védelemhez való jog.
A Módosított Európai Szociális
Karta 30. cikke a szegénységgel
és a társadalmi kirekesztéssel
szembeni védelemhez való jogról
rendelkezik.
A hazai jogrendben sem a szegénység, sem a társadalmi kirekesztettség állapotai nem kerültek még definiálásra. Várhatóan
az Európai Unió társadalmi kirekesztıdés elleni együttmőködésében való részvétel és ennek
kapcsán a Jövedelem és Életkörülmények Statisztikai Felmérés
kifejlesztése jelent elırelépést ezen a területen.
A társadalmi kirekesztıdés elleni
intézkedések kérdésében jelenleg az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának
2007-2010. évekre vonatkozó középtávú intézkedési tervérıl szóló
1062/2007. (VIII. 7.) Korm. határozatot, illetve a Roma Integráció
Évtizede Program Stratégiai
Tervhez kapcsolódó, a 20082009. évekre szóló kormányzati
intézkedési tervrıl szóló 1105 /
2007. (XII.27.) Korm. határozatot
kell megemlíteni. A Módosított
Európai Szociális Karta 30. cikke
azonban az említetteken túli, szélesebb kört is érint (pl. tartós betegség, börtönbüntetés utáni élethelyzetek stb.), „mely tekintetben
átfogó intézkedéseket nem lehet
említeni”. Eszerint tehát a 30. cikk
szerinti kötelezettségvállalásra
nincs lehetıség.

6
PETÍCIÓ
A DEMOKRÁCIÁÉRT, A TÁRSADALMI
BÉKÉÉÉRT, A JOGÁLLAMÉRT

Március 21-én, a Rasszizmus Elleni Világnapon mi, romák és
nem-romák, döbbenettel állapítjuk meg, hogy hazánkban egyre
inkább teret nyertek a rasszista
és kirekesztı nézetek, szinte heti
rendszerességővé váltak a cigánysággal szembeni pogromszerő cselekmények.
Folyamatossá vált a cigánysággal
szembeni uszítás a szélsıjobboldali csoportok részérıl, akik retorikájukban a cigányság és a bőnözés közé egyenlıségjelet kívánnak erıltetni.
Döbbenetesnek ítéljük, hogy ezt
a retorikát és logikát józannak és
demokratikusnak hitt pártok, a
média bizonyos képviselıi, közszereplık, köztisztviselık is átvették és alkalmazzák.
Hisszük, hogy a rasszista cselekedetek, bár frontálisan a cigányok ellen irányulnak, a valóságban mindannyiunkat, az egész
társadalmat fenyegetik, és a jogállam kereteinek szétfeszítését
célozzák.
Hisszük, hogy nekünk, romáknak

Értjük ugye? Már csak a definíció
hiányzik !
PELLE JÓZSEF
< pelle.jozsef@bmszki.hu >
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és nem-romáknak együtt kell fellépnünk a demokrácia és a jogállam értékeinek védelmében.
Nyomatékosítjuk: tőrhetetlennek
tartjuk mind a politikai szereplıktıl, mind az állam nevében megszólalóktól a cigányozást, a bőnbakképzést.
Épp ezért követeljük, hogy a jelenlegi baloldali és a mindenkori
kormányok - politikai népszerőségi szempontoktól függetlenül maradéktalanul védjék meg, és
juttassák érvényre az Alkotmány
és az adatvédelmi törvény vonatkozó rendelkezéseit.
Szilárdan hisszük, hogy az alkotmány és a jogegyenlısség nem
lehet kofaszerő politikai alkudozások tárgya!
Miközben folyamatossá vált a TV
csatornákon az uszítás, az ORTT
nem indított vizsgálatot és egyetlen csatorna képernyıje sem sötétült el.
Miközben közszereplık és köztisztviselık cigányoznak szakadatlan, egyetlen vizsgálat sem indult sem az Állampolgári Jogok
Biztosa, sem az Adatvédelmi Biztos részérıl.
A jogállam és annak intézményei
tétlenek és hallgatagok.
 Követeljük, hogy az állam,
mint a legnagyobb jogvédı
szervezet mőködtesse rendeltetésszerően intézményeit!
 Követeljük, hogy ezen intézmények tegyék a dolgukat, és
indítsanak vizsgálatokat az elmúlt hónapok eseményeinek
ügyében, mert mikor volna indokolt, ha nem most és nem ilyen idıkben?
 Követeljük, hogy a rendırség
az álságos tréningek helyett
tegyen valódi lépéseket a cigányellenes nyilatkozatokat
tevı alkalmazottaival szemben!
 Követeljük, hogy az egyházak
a továbbiakban ne engedjék
templomaik és intézményeik
falai közé a szélsıjobboldali
csoportokat!
A cigány közösségek, a cigány
telepek lakói folytonos fenyegetettségnek vannak kitéve és immár szomorú tényként állapítjuk
meg, hogy az uszításnak, a raszszista győlöletkeltésnek halálos
áldozatai is vannak.
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Világos számunkra, hogy e raszszista csoportok és erık törekvése a cigányság társadalmi tagságának, állampolgári egyenlıségéknek elvitatása - akár az Alkotmányban foglalt elvek és értékek,
és az érvényben lévı jogszabályok lábbal tiprása árán is.
Meggyızıdésünk, hogy a valódi
törésvonal nem a romák és nemromák között, hanem a demokrácia, a jogállam hívei és az azt
negligálók között húzódik.
Az elmúlt évek és kiváltképp az
elmúlt hónapok eseményei miatt
különösen fontosnak tartjuk, hogy
e napon mi, romák és nem-romák közösen és cselekvı módon
fejezzük ki tiltakozásunkat a raszszizmus terjedésével szemben.
Ugyanakkor elvárjuk a köztársaság elnökétıl, hogy az eddigiekkel szemben végre határozottan
álljon ki és tegye nyilvánvalóvá,
hogy a romákkal szembeni szóbeli és fizikai támadások elfogadhatatlanok és a köztársaság alapértékeibe ütköznek.
Úgy véljük, mindannyiunk kötelessége, hogy közösen fejezzük
ki tiltakozásunkat és vessünk gátat a rasszista eszmék és cselekedetek terjedésének, és fejezzük ki együttérzésünket az áldozatok felé.
Felkérjük a közjogi méltóságokat
és minden társadalmi erıt, nevezetesen a civil szervezeteket, a
jogvédıket, az egyházakat, a
szakszervezeteket és más állampolgári közösségeket, hogy szavuk felemelésével építsünk közös
gátat a szélsıséges eszméknek a
közhatalomba szivárgása és a
demokratikus játékszabályok figyelmen kívül hagyása ellen.
Budapest, 2009.03.21.
Bódis Kriszta
Interkulturális és Irodalmi
Centrifuga Alapítvány
Budai Gábor
Roma Polgárjogi Mozgalom - Bp.
Csorba Lajos
Ferencvárosi Dzsumbujért
Érdekvédelmi Civil Szervezet
Hanti Vilmos
Magyar Ellenállók és
Antifasiszták Szövetsége
Surányi András
Méltóságot Mindenkinek
Mozgalom
Setét Jenı
Roma Polgárjogi Alapítvány
Radics Béla
Opre Roma! Egyesület

7
BÓDIS KRISZTA LEVELE
(A kislányom arra kért, ne küldjem el,
mert megölnek minket is. Itt tartunk.)

Tatárszentgyörgyön
virrasztottunk romákkal és nem romákkal,
barátaimmal, és politikusokkal,
jogvédıkkel, a cigánysoron élıkkel, néhány magyar falubelivel és
a rettenetes gyilkosság túlélı áldozataival.
Gyakorlatilag nem térek magamhoz, mióta ez a pogrom elkezdıdött. Mióta Budai Barna (ózdi,
roma aktivista, keresztgyerekeim
apja) háza leégett, már a bırömön érzem, a húsomba, ezt az
egész borzalmat, amit sokan még
mindig biztonságos távolból figyelhetnek a tévé híradásain keresztül.
Ebbıl a távolságból az egész
nem is tőnik valóságosnak. Hátborzongató, az biztos, csakúgy,
mint a többi katasztrófa. Miközben az országban cigány polgártársaink, embertársaink, honfitársaink félnek.
Nem, nem a vagyonukat féltik,
mert az többnyire nincs nekik.
Nem attól félnek, hogy elkerülik
ıket az utcán, hogy nem szolgálják ki ıket tisztességgel a boltokban vagy a rendelıben, vagy,
hogy nem kapnak munkát, albérletet, amiért cigányok, mert azt
már megszokták. Félnek. Féltik a
puszta életüket.
Ahogy Tatárszentgyörgyön - a
közvetlen közelrıl, hidegvérrel lelıtt öt éves Robika barátja - azt
kérdezi a mamájuktól, "anya, engem is le fognak lıni?"
Mit lehet erre mondani? Egy ártatlan, ıszinte kisgyereknek?
Hogy sajnos lehetséges? Hogy
senki nem védi meg a cigány
gyerekeket? Míg tegnapelıtt
"csak" kiszakították a családjukból, hogy állami gondozásba vegyék ıket, mert a hatalom szerint
"így válhattak a társadalom hasznos tagjaivá", és amíg tegnap
elkülönítették ıket az iskolában,
mintha valami kórt terjesztené-
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nek, addig ma vagy holnap már
kivégzik ıket, szépen, szisztematikusan, ahogy a történelemkönyvekben meg van írva - apjukkal
anyjukkal fivéreikkel és nıvéreikkel együtt?
Miért nem találták meg a rendırök az orruk elıtt heverı töltényhüvelyeket és benzineskannát?
Miért tőntek el a nyomok és miért
nem ismerte fel az orvos a 18
sebbıl vérzı kisfiún a lövések
nyomát?
A ráhajított molotov-koktéltól
lángba borult a tetı. A gyilkosok
úgy négy méterre várták áldozataikat a bejárattól. Elsıként a 27
éves apa rohant ki, ölében Robikával. Az elsı lövések a gyereket
érték, az apa letette a fiút, hogy
az elıtte álló gyilkosra ugorjon, a
lövedékek ezért fúródtak közvetlen közelbıl a testébe, majd a
tettes, miután végzett az apával a
szaladó kisfiút lıtte agyon. Kirohant az anyuka Reni is, a két kislánnyal, azonnal rájuk lıttek.
A kórházban a kislányból négy
golyót vettek ki, még mindig kórházban van. Reni is megsebesült,
a két éves kisebbik sokkos állapotban van.
A nagyfiát gyászoló Erzsinél virrasztottunk, és Reni föl akart jönni. Átvezették elıttünk a konyhába. Nem tudom leírni...
Miért nem ordít fölháborodva
ez az ország, hogy ne tovább? Ne cigányozhasson,
ne bujtogathasson a cigányság ellen győlöletre, üldözésre és gyilkosságra büntetlenül
senki!
Hát nem védi meg a törvény
mindazokat, akik egy jogállam polgárai?
Nem védjük meg a velünk élı
cigány polgártársainkat attól,
hogy a szemünk láttára megfoszszák ıket - most már nem csak
az emberhez méltó élet lehetıségeitıl és feltételeitıl, nem csak a
becsületüktıl, hanem - az életüktıl is?
Követelnünk kell, hogy szigorú
törvények tegyék lehetetlenné
mindörökre a rasszizmus bármilyen formáját!
Mert bőnözık a rasszisták, akik
győlölettel mérgezik saját nemze-

tüket, uszítanak és lerúgják magukról, idegennek bélyegzik a
számukra nem tetszı, a nekik
nem megfelelı honfitársakat.
Bőnt követnek el, akik a bőnözéssel szemben önbíráskodással
lépnek fel. És azok is, akiknek feladatuk hatékonyan tenni a bőnelkövetık ellen, függetlenül attól,
hogy azok milyen nemzetiségőek
vagy milyen társadalmi csoporthoz tartoznak, és ezt a kötelezettségüket elmulasztják.
Azok követnek el bőnt, akik az
évszázados cigány - magyar együttélési nehézségeket nem közeledéssel, normális és emberséges igyekezettel, felnıtt módon
és kölcsönösséget megkívánva
akarják megoldani, hanem a valóság torzításával hisztériáig gerjesztik azt.
Vajon szándékosan nem említik
soha ennek az együttélésnek a
tagadhatatlan pozitívumait? Hogy
mit tanultunk eddig, és mit tanulhatunk még egymástól? Hogy
mennyit gazdagodott az ország a
cigány származású magyar állampolgárainak
tehetségével,
hogy micsoda közös kincsünk a
cigányok hagyománya, és gondolkodásmódja, a cigány folklór,
a költészet a zene, a tánc?
Ki csodálja s teszi példává, hogy
milyen keservesen nehéz utat

jártak be azok a cigányok, akik a
nyomor és a negatív megkülönböztetés ellenére fölemelkedtek,
egzisztenciát teremtettek, megbecsült szakemberek, orvosok, jogászok, írók, papok, tanárok,
pszichológusok lettek? Akik példái lehetnek azoknak a cigányoknak is, akik a társadalom peremén tengıdnek? Miért ez kishitőség és szőklátókörőség, ahelyett,
hogy azt üzennénk, érdemes,
gyertek, meg lehet csinálni!

Drága barátaim! Egy házat fel
lehet építeni, és ti mindent meg is
tesztek azért, hogy ez a Budai
családnak sikerüljön.
De egy családot nem lehet föltámasztani. Az a Tatárszentgyörgyi
család nem létezik többé. Néhány
tagja túlélte, de a családot kiirtották közülünk, és mi tehetünk errıl, mert nem állunk üvöltve a
parlament elıtt, hogy megválasztott politikusaink azonnal hozzák
meg a törvényeket, amelyek biztosítanak arról, hogy az országban terjedı, a gyilkos indulatokat
felbujtó uszítás nem marad büntetlenül!
Morvai Krisztina a „Tarka Magyar” kapcsán azt mondta, hogy
„mindenki, aki csatlakozott a Tarka Magyar mozgalomhoz, hívjon
meg évente legalább egy hónapra egy sokgyerekes vidéki cigánycsaládot és lássa vendégül saját
otthonába.”
De érdemes újraolvasni azt az
egész levelet. Csak most értettem meg, hogy a keresztényi
gesztus mögé bújó ördögi üzenet
valójában az volt, hogy ne csak a
„vidéki, becsületes magyar” ember „szenvedjen az isten csapása” cigányoktól, hanem a hatalmon levı, gazdag, a „magyarság
vérét szívó zsidók és idegenek,
(vagyis a Tarkák) is”, akik a
„szeparált luxusból együttélésre kényszerítik, rászabadítják a kártékony cigányokat a
kisebbségbe szoruló magyarságra”. Emlékszem, elsı hallásra, amikor kontextusából
kiemelve idéztek belıle részleteket - én naiv - nem láttam
a mélyére a szenteskedésbe
csomagolt jéghideg beszédnek. Elsı hallásra egy az egyben vettem a szavait: hogy
tényleg keresztényi szeretettel buzdítana minden fehér embert arra, hogy szavak helyett tettekkel bizonyítson. Emlékszem
személyes sértésnek vettem tıle,
mint a Tarka szóvivıje és egyik
szervezıje. Hiszen Morvai - még
nıvédı aktivista korából - ismert
engem, tudhatta, hogy milyen vállalásaim vannak, és nem csak a
hangomat hallatom, hanem a tettek híve vagyok, és a cigány család befogadása, vagy az együtt-
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mőködés számomra természetes
feladat. Csak késıbb értettem
meg a rettenetes cinizmust, hogy
dehogy van itt szeretet, dehogy
van itt példamutatásra ösztönzés.
Világos, hogy a hozzá hasonlók
érvelésének, ennek a pusztító és
sátáni vircsaftnak a következménye, hogy szabad prédája lehet
az öldöklésnek ma már válogatás
nélkül minden cigány család. És
íme: ártatlan gyerekek válnak
gyilkosok célpontjaivá.
A cigányok pedig fogjanak össze!
Kérjék számon elkényelmesedett
és megalkuvó vezetıiken elsikkasztott jövıjüket, és hogy miért
nem tiltakoztak a látszólagos pozíciók betöltése ellen. (Tisztelet a
kivételeknek!) Mindannyian pedig
kérjük számon a valóságos hatalommal bíró, nem cigány politikusaink sunnyogását!
Cigány barátaim sok tiszta esző
és szívő magyar barátot kívánok
nektek, magunknak!
Kívánok karizmatikus vezetıt, aki
önfeláldozásával példát mutat és
utat, amerre induljatok, aki nem
csak prédikál és szónokol, és
meghatódik saját szavaitól, hanem dolgozik is értetek. Aki mögé
föl tudtok sorakozni, össze tudtok
fogni és egyenrangú helyet vívtok
ki ebben a társadalomban, mellettünk. Rám számíthattok! És
számíthat mindenki, (zsidó, magyar, cigány, mindenféle Ember)
aki építı, békés megoldásokat
keres, és ennek szellemében
cselekszik. És számíthattok még
néhányunkra, remélem.
Megint ide írok nektek egy számlaszámot. Úgy hiszem, a tatárszentgyörgyi család is rászorul az
együtt érzı segítségre, még ha
apát és gyereket, a valamikori
kedves családot - sem ezzel, sem
mással - nem lehet feltámasztani.
Béke legyen velük és legyen közöttünk is.
Csorba Szilvia
(Örkényi Takarékszövetkezet):
65500020-30049432-61000015
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2008 - BAN TÖRTÉNT
Január 22.: A Baranya megyei
Szigetváron két roma származású nıt bántalmazott a város fıterén öt barcsi fiatalember.
Március 1.: A Jász-NagykunSzolnok megyei Tiszaroffon felgyújtották a kunmadarasi cigány
kisebbségi önkormányzat képviselıjének házát, melynek falára
gyalázkodó feliratokat is festettek.
Március 15.: A Veszprém megyei
Tapolcán két 17 éves fiú egy szórakozóhely közelében minden
elızetes szóváltás nélkül összevert és rugdalt egy roma férfit az
utcán. A 32 éves áldozat életveszélyes állapotban, kómában került az ajkai kórházba.
Június 3.: A Fejér megyei Pátkán Molotov-koktélt dobtak három, romák által lakott házra.
Senki nem sérült meg, de egy
szobában, ahol gyerekek aludtak,
tőz keletkezett. A gyújtogatás
gyanúja miatt három helybeli polgárırt helyeztek elızetes letartóztatásba több emberen elkövetett
emberölés kísérletének megalapozott gyanújával.
Június 15.: A Szabolcs-SzatmárBereg megyei Fényeslitkén kocsmai szóváltást követıen egy 40
éves helyi lakos késsel megölt
egy 14 éves roma fiút, 16 éves
társát pedig súlyosan megsebesítette.
Július 21.: A Pest megyei
Galgagyörkön kevéssel éjfél után
rálıttek három romák lakta családi házra. Több lövedék az ablakokon keresztül az épület belsejében a falba fúródott, de személyi
sérülés nem történt.
Augusztus 8.: A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Piricsén
Molotov-koktélokat dobtak két,
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romák által lakott házra, és lábon
lıttek egy középkorú nıt, amikor
kilépett az utcára.
Augusztus 19.: Székesfehérváron késı este garázda fiatalok
kövekkel dobálták meg egy többségében romák lakta lakóház
ablakait, s életveszélyesen megsebesítettek egy 12 éves roma
kislányt.
Szeptember 5.: A hajdúsági
Nyíradony-Tamásipusztán lövéseket adtak le arra a házra,
amelyben romák aludtak. Személyi sérülés nem történt.
November 3.: Borsod-AbaújZemplén megyében ismeretlen
tettesek Molotov-koktélt dobtak,
és rálıttek két, egymással szemben lévı nagycsécsi családi házra; a támadásban egy 43 éves
roma férfi és egy 40 éves roma
nı életét vesztette.
November 18.: Pécsett ismeretlenek kézigránátot dobtak be egy
roma család házának ablakán. A
szülık meghaltak, három kisgyerekük közül kettıt a mentık sokkos állapotban szállítottak kórházba.
December 15.: A Borsod-AbaújZemplén megyei Alsózsolca romatelepén egy 19 éves fiatalember fát vágni ment ki az udvarra,
amikor kétszer rálıttek. A férfi
életveszélyesen megsérült, élettársát csak súrolta a lövedék.
(Forrás: MTI)
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TILTAKOZÓ NYILATKOZAT A
GYED LERÖVIDÍTÉSE ELLEN

Állásfoglalásunk szerint a GYED
két évrıl 1 évre történı lerövidítése - általunk ismert formájában - megırzi az eddigi rendszer nıkre nézve diszkriminatív
jellegét, társadalmilag káros, növeli a nık és gyermekek elszegényedését, összességében koncepciótlan intézkedés.
A GYED újraszabályozását a nık
és férfiak társadalmi egyenlıségének megteremtése szellemében is koherens munkaerıpiaci,
szociális, pénzügy- és népesedéspolitikai stratégia alapján kell
megvalósítani. A nemek egyenlıségének elısegítése valamennyi
szakpolitikában (gender mainstreaming) az Uniós tagsággal járó vállalásunk.

nyugdíj minimumához kötött, másik része táppénz alapú. Egyértelmő, hogy szükség van a szabályozás újragondolására, mégpedig a szülıi szabadság irányelv
alapján. A jelenlegi gazdasági
helyzetben a folyósítás lerövidítése csak az alábbiak figyelembevételével tudja garantálni, hogy a
nık társadalmi hátrányai csökkenjenek, vagy legalábbis ne növekedjenek:




A munkanélküliség mai dinamikája alapján a kisgyermekeseket sújtó munkaerıpiaci
diszkrimináció erısödni fog,
a munkahelyre való visszatérés, illetve az újbóli elhelyezkedés esélyei csökkennek. A
jelenlegi visszatérést ösztönzı
támogatások (Start Plusz kártya, ÁFSZ programok) nem
csökkentik a kisgyerekesekkel
szembeni munkaerı-piaci elıítéleteket.



A gyermekgondozást követıen visszatérık elhelyezkedési
esélyeit tovább rontja, hogy
hiányoznak a gyermekintézmények, a lefedettség az ország területén messze elmarad az igényektıl (Az intézményi kapacitás jelenleg bölcsıdés korúak 10%-a számára elegendı, és az óvodai férıhelyek száma is messze az igények alatt marad).

Egy kormányzat, amely valóban
azonosul a gender mainstreaming célkitőzéseivel, már a költségvetési tervezés során figyelembe veszi a nık és férfiak eltérı társadalmi szükségleteit.
Idıszerőnek és szükségesnek
gondoljuk az 1967-ben bevezetett
GYES, az 1981-tıl igényelhetı
GYED és az 1993-tól mőködı
GYET komplex felülvizsgálatát és
reformját. Ugyanakkor elhibázott
lépésnek tartjuk az ellátás idıtartamának csökkentését most, amikor a rendszerbıl kikerülıknek
reményük sincs az elhelyezkedésre.
A GYED egy inkoherens, mégis
komplex rendszer része, módosítása csak a teljes rendszer átalakításával elvszerő. A rendszer egészének megújításáról kell társadalmi vitát kezdeményezni. Az
Unió 96/34EK irányelve a szülıi
szabadság rendszerében gondolkodik, míg a magyar ellátások
egy része alanyi jogú, az öregkori

A GYED táppénzalapú ellátásként a táppénztıl eltérı módon maximalizált összegben
kerül jelenleg is megállapításra, abból a feltételezésbıl kiindulva, hogy a családokban
van egy férfi kenyérkeresı. A
plafon eltörlése hozzájárulna
ahhoz, hogy a férfiak nagyobb
arányban gyakorolják szülıi
szerepeiket, hiszen a gyermekgondozáshoz, gyermekneveléshez kapcsolódó ellátások (a TGYÁS kivételével),
férfiak által is igénybe vehetıek. A plafon fenntartása nemi alapú diszkrimináció.



A gyermekintézmények nyitva tartása nem alkalmazkodik
a munkahelyen töltött idı és a
közlekedés idıtartamához, így
a rugalmas munkavégzési formák terjedésére lenne szük-

ség, ezek azonban hiányoznak a hazai álláskínálatból. A
részmunkaidıs lehetıségek
korlátozottak, a hazai bérszint
mellett az elérhetı kereset
nem biztosítja a megélhetést.


Mivel a munka- és a gyermekelhelyezési lehetıségek hiányoznak, a GYED-en lévık
GYES-re mennek, ennek öszszege 28.500 Ft (- nyugdíjjárulék).



A lakáshitellel rendelkezı családok a vállalható törlesztı
részletek kalkulációjánál figyelembe veszik a fix bevételnek
tekintett GYED-et. A kiesés
veszélyeztetheti e családok
lakhatását.



Hiányzik a gyermekbarát infrastruktúra, lakókörnyezet,
késik a kisgyermekeseket is
érintı akadálymentesítés, a
tömegközlekedés számos helyen viszontagságos.



A GYED lerövidítésével a kisgyermeket vállaló családok életkörülményei jelentısen romlanak. A gyermeket nevelık
veszélyeztetettsége a családok és a társadalom mentálhigiénés állapotát rontja, s ellentmond az alkotmány 67. §a (1) pontjának: „A Magyar
Köztársaságban minden gyermeknek joga van a családja,
az állam és a társadalom részérıl arra a védelemre és
gondoskodásra, amely a megfelelı testi, szellemi és erkölcsi fejlıdéséhez szükséges.”

Az intézkedés közvetett célja
lehetne a nık munkába állásának ösztönzése, hiszen a hoszszú gyermekgondozási szabadság tartós inaktivitáshoz vezet.
Ebben a formában, a jelenlegi
körülmények közepette ugyanakkor a gyermekvállalási kedv további csökkenését eredményezi.
A GYED lerövidítése - a közvélemény elé tárt formában - összességében többet árt, mint amennyi
megtakarítást eredményez. Kérjük, hogy a költségvetésbıl megtakarítható források meghatározásakor ezt mérlegeljék, s az intézkedés bevezetését halasszák
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el addig, amíg nem történnek
intézkedések alábbi javaslataink
megvalósítására. Javaslataink
egy része nem jár kiadással.
1. Teljes, jó minıségő bölcsıdei
és óvodai lefedettség (falun
is), az önkormányzatok ösztönzése az uniós források igénybevételére.
2. A bölcsıdei férıhelyek után
nyújtott állami normatíva emelése, mivel az önkormányzatok jelentıs része nem tudja
hozzátenni a férıhelyek fenntartásához hiányzó kb. 1 millió
forintot. Az óvodai normatíva
felülvizsgálata.
3. A gyermek-ellátás normatívájának szektor-semlegessé (állami-magán) tétele.
4. A gyermekellátási költségek
kerüljenek be a munkáltatók
által adómentesen adható béren kívüli juttatások közé (Az
üdülési csekkhez hasonló ellenırzött módon, a szektor fehérítését is segítve).
5. Legyen reális lehetıség magánbölcsıde és magánóvoda
létrehozására. Ennek feltételei
legyenek szigorúak, de megvalósíthatóak, ellentétben a jelenlegi szabályozás elıírásaival.
6. A szülıi szabadságok rendszerének újragondolása: például a közösen nevelt gyermekek esetében az apák minimum 1 hónapos, kötelezı szülıi szabadsága és egyéb alternatív megoldások kidolgozása. Addig is:
7. A GYED plafonjának eltörlése
8. Az apasági szabadság 2 hétre
emelése.
9. A közszolgáltatások igénybevételénél a nyugdíjasoknak járó kedvezmények bevezetése
a nyugdíjalapú ellátások igénybevevıinek (GYES,
GYET) is.
10.A TGYÁS örökbefogadás esetén az apa és az anya által is
igénybe vehetı legyen. A szabályozás itt még nem EUkonform.
11.A rugalmas munkaformák ter-
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jedésének ösztönzése (job
share alkalmazásánál járulékkedvezmény).
12.A START-PLUSZ kártya által
biztosított kedvezmények járjanak a korábbi munkáltatónak
is.

10

13.A gyermekgondozási szabadságra távozó munkaköre csak
határozott idejő munkaszerzıdéssel lehessen betölthetı.

MIT SZERETNÉNK?
(Felnıttek Down Napi
Kívánságai)

14.Az Egyenlı Bánásmód tv. szigorítása, bizonyított diszkrimináció esetén nagy összegő
bírság kiszabhatóságának elıírása és a kártérítés EBH általi megállapításának lehetısége a hátrányt szenvedı számára.

Mi, Down kórral élı emberek,
szülık és testvérek, más magyar
emberekhez hasonlóan, velük együtt, biztonságban és boldogan
szeretnénk élni. Felnıtt korunkban is. Ennek érdekében szükségünk van:

Szakértelmünkkel állunk rendelkezésükre egy, a társadalmi célokat leginkább szolgáló koncepció
kidolgozásához, elképzeléseik
véleményezéséhez.
Tisztelettel:





Magyar Nıi Érdekérvényesítı
Szövetség (Nıi Érdek) – az
Európai Nıi Lobbi (EWL) tagja
Magyar Asszonyok Érdekszövetsége (MAÉSZ)
Magyar Nık Szövetsége
(MNSZ)

JÓL-LÉT Közhasznú Alapítvány Keveházi Katalin
Nık a Médiában Egyesület - Kovács Edina
Növekvı Hold Alapítvány Kocsisné Péterfy Hajnal
Tudatos Életért Egyesület Csiszér Éva
Lépéselıny Közhasznú Egyesület
- Karikás Beáta
Hallássérültek Rehabilitációjáért
Küzdık Egyesülete - Mecsné
Fullajtár Ildikó
Patent Egyesület - Spronz Júlia
REGINA Alapítvány - Pál Andrea
MONA Alapítvány - Zentai Violetta
FIONA - Fiatal Nıkért Alapítvány
- Borbíró Fanni
Nık a Holnapért Alapítvány Szabó Zsóka
Nık a Nıkért Együtt az Erıszak
Ellen Egyesület - Tóth Györgyi
Veszprémi Nık Kerekasztala Huszár Józsefné Júlia

1. Támogatott lakásra: megfizethetı bérő, fenntartású (szociális bérő) családi (kb. 4 fıs)
lakásokra, amelyekben mindenkinek van saját zuga, és
ahol a számukra szükséges
támogatást, emberi segítséget is megkapják.
2. A jelenlegi bentlakásos elhelyezéseknél, a jelenleg mindenütt kötelezı 24 órás ügyelet helyett - ahol csak lehet külsı szintéren munkát vagy
napközbeni aktív elfoglaltságot kérünk, és a lakóhelyen
csak ezen kívüli idıben szükséges a személyi segítı rendszer legyen.
3. Egy, a szülıket valóban segítı rendszerben legyen jogunk, nekünk szülıknek is
betegnek lenni, megpihenni.
Legyen közelünkben, ismert
helyen és segítıkkel, megfizethetı áron átmeneti otthon
és legyen lehetıség otthonsegítı, gyermekünk által ismert, számunkra megbízható
szakember megfizetésére.
Ehhez vezessenek be az üdülési csekkhez hasonló „pihenési csekk”-et, amely fejenként havi, késıbb heti egy
szabad estét biztosít a szülıknek.
4. Tegyék lehetıvé, hogy ha
gyermekünk, felnıttként beteg, mellette lehessünk: így a
gyermek utáni táppénz lehetıségeinket felnıttkorra is
terjesszék ki.
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5. Az értelmes, képességeiket
megtartó, örömteli élethez a
jelenlegi nappali és munkalehetıségek sok lehetıséget
adnak, de csak a nagyvárosokban vagy annak közelében
élık számára. A legrászorultabb kisfalvakban nem segítenek. Ide a kisebb, családi
napközihez hasonló rendszer
kéne, magasabb – a jelenlegi
fogyatékosok napközijéhez
hasonló támogatással és teljesíthetı elıírásokkal.
6. Gyermekeink legfıbb akadálya tanulási képességük.
Szükség van képességeik életen át tartó szinten tartására, fejlesztésére.
7. Fontos, hogy jövedelmeink
lehetıvé tegyék a megélhetést. Senki ne kerüljön bentlakásos otthonba azért, mert
jövedelme nem elegendı a
támogatással való, de önálló
megélhetésre. Mi szülık, meg
fogunk halni, sıt - elhasználódunk - másoknál gyorsabban
öregszünk, biztonságban kívánjuk hagyni gyermekeinket.
8. Valódi, érdemi, számonkérhetı, állami kötelezettségvállalást szeretnénk a lakhatási
lehetıségek javítására, olyat,
amely már a mostani és nemcsak az eljövendı felnıtt
nemzedéknek segít. (A jelenlegi egyetlen kormányzati támogatás a kétévenként régiónként 12 fınyi lakóotthon építés
volt, összesen kb. 80 fıre.)
9. A gyermekvédelmi támogatásból kikerültekhez hasonlóan életkezdési - lakhatáshoz
jutási támogatást kérünk minden súlyos értelmi fogyatékossággal élı embernek. (25
éves korban, amikor a közoktatási törvény szerint - legkésıbb - befejezik az iskolát.) Ez
évi kb. 1.000 ember)
10. A 10- 20 éve otthon, gyermeküket ápoló szülık integrált
munkalehetısége a jelen viszonyok között szinte lehetetlen. Az ápolási díjból élı felnıtt gondozók számára a minimálbérnek megfelelı ápolási díjat - azok számára, akiknek esetében a gondozás

legalább napi 8 nappali órát igényel.
11. Akiknek gyermekei munkaképesek, azok
számára külön alapot kéne létrehozni,
hogy valóban a munkát támogassák egyrészt a gondozott, másrészt a gondozó
esetében. Számos feladata lenne:

b.) ilyen a szülık krízis helyzetének megoldása

KIADJA: Szociális
Szakmai Szövetség
1094 Budapest,
Liliom u. 8.
tel.: 06 (1) 216-2866
e-mail: 3sz@3sz.hu
web: www.3sz.hu

c.) a szülık és a fiatalok szakmai oktatásának szervezése, támogatása

FELELİS KIADÓ:
Pataki Józsefné

d.) a szülık szabadságának, pihenésének
biztosítása

NYOMDAI
KIVITELEZÉS:

a.) ilyen, a fogyatékossággal élı ember
munkahelyre és szakképzésre járók
ingyenes közlekedése (szállítás, kísérés, közlekedéstanítás)

e.) a munkavégzés során a helyettesítés
megoldása ( a munkaadók joggal tartanak a gyakori betegségtıl, mind a fogyatékossággal élı ember, mind szülıje esetében).
12. A jelenlegi PTK átalakítás ugyan - legnagyobb örömünkre - elıkészíti a támogatott
döntéshozás lehetıségét, de a gondnokság átalakítása terén is lépni kéne. Ma a
több mint 60.000-nyi gondnokság alatt élı
ember nagyobbik része minden döntést
kizáró gondnokság alatt van. Eztán nem
dönthetnek még arról sem, hol és kivel
szeretnének lakni, élni, aludni. A szülık
gondnokság alá tévı gondoskodása érthetı, de igen veszélyes.
13. Nem vagyunk sem szentek, sem mártírok.
Emberhez méltó életet kérünk. Munkával,
megélhetéssel. Lakással, magánélettel.
Baráttal, szerelemmel. Emberek vagyunk.

Grafit Public Kiadó
www.grafitpublic.hu;
e-mail:
info@grafitpublic.hu
ELİFIZETHETİ: a
postai kézbesítıknél,
az ország bármely
postáján, Budapesten
a Hírlap Ügyfélszolgálati Irodákban és a
Központi Hírlap
Centrumnál
(Bp.,VIII.Orczy tér 1.
Tel: 06 1/477-6300)
Elıfizetésben terjeszti
a Magyar Posta Rt.
Hírlap Üzletág.
További információ: 06
80/444-444;
hirlapelofizetes@
posta.hu

CSATÓ ZSUZSA
Csupaszívek Társasága
downe@t-online.hu
06302748578

TÁMOGATÓINK:

Szociális és
Munkaügyi
Minisz
téri
rium
um
Miniszté
ISSN: 12197106
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FIZESS ELİ A HÁLÓ-RA!
Szeretnéd-e, hogy munkatársaid is
ugyanolyan informáltak legyenek, mint Te?
Hogy szakmai téren félszavakból is megértsétek egymást?

FIZESS ELİ A HÁLÓ-RA!
600.-Ft/hó x 12 hó = 7.200 Ft/év
HELYETT: 6.000,- FT / ÉV

(Elıfizetési feltételek a 19.oldal jobb hasábjában!)
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▲

▲

▲

Nem azért
Az állatlettem
kertben
heroin-függı,
mindig
mert
csak arra
anyaként
gondomegbuktál
lok, hogy
nálam…
milyen
hanem azért,
ÍZŐ is
mert
lehetne
LÁNYKÉNT
az állatok
megbuktam
húsa.
nálad.
A kutyám néha
rámkacsint. Én meg
visszakacsintok neki.
Olyan ez mint egy
JELBESZÉD köztünk.

▲

Néha azt remélem, hogy
nem lesznek unokáim.
Így nekik nem kell
majd keresztülmenniük
mindazon, amin nekem,
amikor a nagymamám
ELFE
LEJTETTE
TETTE,
ELFELEJ
hogy ki vagyok.

▲

Azt hiszed: olvasok
a gondolataidban,
pedig csak a
BLOGODAT olvasom...

▲

Nélküled Félek férjhez
elveszettmenni, mert
nek és
a férjem meg
végzet-tudja, hogy
szerőnek
folyton az
érzem
orromban
magam.
TURKÁLOK!
Egyike voltam azoknak a
gyerekeknek, akik bohócot csináltak a „MÁS”
gyerekekbıl. - Ma „más”
gyerekeket tanítok. - A
szívem szakad meg nap
mint nap. Sajnálom, hogy
korábban olyan szörnyő
voltam velük. De ahogy
felnövünk belátjuk,
hogy hibáztunk.

▲

▲

▲

Irigylem a Rubik kockát
megoldókat. (Ezért ÁTRAGASZTOM a színeit,
és nézem, ahogy
küszködnek vele!)

▲

Ha kevésbé csinos
lennék, REÁLISABBAN
látnám magamat.

... TITKOM ...
... TITKOM ...
Forrás: http://postsecret.blogspot.com

