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2008 TELE, SAJÓKAZA
Kb egy fél évet voltam kapcsolatban a sajókazai cigány közösséggel, amíg beindult a Dr. Ambedkár
Gimnázium.
Szegregált cigánytelep a város szélén. Elképesztőek a viszonyok: szeméthegyek, a közszolgáltatás teljes
hiánya, csatorna nincs, szemétszállítás alig, és kb. félszáz ember osztozik 4 közkúton. Lehetetlen állapotok uralkodnak.
Szakmája szinte senkinek sincs, általános iskolát is a szűk többség
végezte el.
Az ott élő cigányok békés, barátságos emberek, amolyan megszokták
már, hogy kevés ennivaló is elég
nekik és a pirinyó gyerekeiknek.
Szerintem éheznek, de ők nem ezt
érzik.
A törvénysértés viszont törvénysértés. Lehetnek rosszak a törvények,
igazságtalanok a tulajdon és jövedelemviszonyok, de én azzal személy szerint nem értek egyet, hogy
ha valaki tudatosan megsérti a
törvényt, azt a szegénységre való
hivatkozással mentsék fel.
Valószínűleg vannak más lehetőségek is, csak azok munkásak, mert
össze kellene a szakmának fognia,
kampányolni kellene, segíteni az
ott élő "áldozatokon" és „szakembereken".
Sajókaza önkormányzata valószínűleg törvényt sért, amikor az alapvető hozzáférést sem biztosítja a
közszolgáltatásokhoz, nem jutnak
be a cigánytelepi kisgyermekek az
óvodába, férőhelyhiány miatt, nem
szállítják el a szemetet, nem biztosít elegendő vizet, nincs csatorna,
a köztisztaság alapvető szinten
sem biztosított. A lakások állapota
helyenként kutyaólra sem hasonlít.
Alig van szociális gondozás, senki
sem ura a helyzetnek.
...
Azt gondolom, etikátlan azt kérni,
hogy mentsenek fel olyanokat, akik
loptak, csaltak, hazudtak, törvény-

2

telenséget követtek el. Még akkor
is, ha az általunk képviselt szociális
szakma és törvénykezés hiátusa,
rossz működése kényszerítette rá
tettére. Megsértette a törvényt.
Egy ilyen kezdeményezést ebben
az állapotában aláírni és támogatni
azt jelenti, hogy a törvényeket meg
lehet szegni, ami bocsánatos bűn,
valamint mások tulajdonát el lehet
venni - mert az is megbocsátható.
Felelősségünk VAN.
Tenni kell valamit:
Változzon a törvény, legyen minimális szociális biztonság, az éhenhalást előzzék meg a különböző
természetbeni transzferek - akármi.
Szervezzünk közadakozást a tartozás kifizetésére, élelmiszercsomagot a gyerekeknek, gyűjtsünk tűzifát a házbani melegre, mást a szigetelésre, bármit, amitől nekik jobb
lehet.
Szervezzünk Média kampányt azért, hogy bemutathassuk, hogy
hogy is halhatnak nálunk éhen a
szegények, cigánytelepen élők, a
lét kiszorítottjai.
Sok ilyen cigánytelep van, sokkal
több mint hinnénk. Nekem az az
elképesztően abszurd, hogy alig
történik valami, évről évre látom
felnőni a hideghez és az éhezéshez
szokott gyerekeket, akik sajnos
egyre kevéssé ültethetők le az iskolapadba.
Tudjátok mindannyian, hogy azok a
rettenetesen hatalmas EU-s források ide nem jutnak el, ha igen, alig
elkölthetőek, elszámolhatóak. Mi
megpróbáltuk a lehetetlent. Szélmalom harc ez egy szakmai összefogás nélkül.
11 évnyi munka után a reményvesztettség és az elszigeteltség
után kezdem feladni a hitet, hogy
ez itt, ebben az országban valamit
is változhat.
Kíváncsi vagyok minden véleményre.
2009/1/9

BOHN KATALIN
<bohnkatalin@invitel.hu>
Márciusi számunkban
a mélyszegénységről gondolkodunk
- a sajókazai események kapcsán.
A fotó-illusztrációk az „önarckép” naptár képei.
Letölthető: http://www.dzsajbhim.hu/a-2009-esnaptar-kepei/ A képeket készítették:
a Dr. Ámbédkar Gimnázium diákjai
és az Önarckép Csoport - a Szerk.)

KEGYELMI KÉRVÉNY
Tisztelt Sólyom László
köztársasági elnök úr!
Alulírottak azzal a kéréssel fordulunk Önhöz, hogy teljesítse Varga
Dénes Sajókaza, Sólyom telep 8.
alatti lakos kegyelmi kérvényét.
Varga Dénest annak az eljárássorozatnak a keretében ítélték egy
év börtönre, amelyet a nyilvánosság a Népszabadság 2008. december 31-i számából ismerhetett
meg.
Varga Dénes hat gyermeket nevel.
Régóta nem kap munkát. Befolyó
jövedelmei messze elmaradnak a
felhalmozódott közüzemi tartozások, büntetések és kamatok összegétől. Sok száz hozzá hasonló helyzetbe került falubelijével együtt az
áramszolgáltató az ő lakásában is
már 2006-ban kikapcsolta a villanyórát. Varga Dénesnél hosszú
ideje „szabálytalan áramvételezés”
révén volt világosság. Több száz
falubelijét hozzá hasonló eljárás
fenyegeti.
Varga Dénes az elmúlt évek során
nem kapott segítséget a szociális
törvényben meghatározott adósságkezelési szolgáltatás keretében,
mivel az ilyen segítséget a törvény
csak városi lakosoknak biztosítja,
falusiaknak nem.
Varga Dénes az ügyben lefolyt büntető eljárások során a falubelijeihez
hasonlóan soha nem kapott jogi
segítséget, sem fellebbezési lehetőséget. Önállóan nem volt képes
megvédeni az érdekeit a hatalmas
nagyvállalattal szemben.
Helyzetének reménytelensége miatt, megfelelő szociális segítség
hiányában, a hatósági erőszaknak
engedve, jogi felvilágosítás nélkül
bűnösnek vallotta magát.
Varga Dénes a bíróság ítélete szerint 162.178 Ft kárt okozott a sza-
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bálytalan áramvételezéssel, amelyből kétszer 6.478 Ft-ot már befizetett. A további kár a börtönbüntetés
által nem fog megtérülni, sőt az egy
évi fogva tartás a magyar államnak
sokkal jelentősebb kiadásokat
okoz.
Varga Dénes hat gyermekének jövője az apjuk bebörtönzésével még
rosszabb kilátásokkal kecsegtet,
mint szüleik jelene. A magyar társadalom nem nézheti tétlenül, hogy
hat ártatlan gyermek sorsát megpecsételje a szociális helyzetük.
Varga Dénes és a hozzá hasonló életet élő közel ezer sajókazai lakos
életének jobbra fordítása érdekében helyi családanyák „Segítő Kéz
Asszonygyülekezet” néven megszerveződtek. Ez a csoport vállalja
a Varga Dénes lakásában történt
szabálytalan áramvételezéssel okozott kár megtérítését.
Varga Dénes szeretné tisztességben fölnevelni gyermekeit ennek a
hazának. Ezért alulírottak a Segítő
Kéz Asszonygyülekezeten keresztül
fejenként legalább ezer forinttal
hozzájárulunk a szabálytalan áramvételezéssel okozott kár megtérítéséhez és a felhalmozódott adósság
kezeléséhez. Az újabb adósságcsapda elkerülése érdekében az
áramszolgáltatótól kártyás villanyóra felszerelését kérjük Varga Dénes lakásában.
Kérjük, hogy Elnök úr gyakoroljon
kegyelmet.
Sajókaza, 2009. január 1.

SEGÍTŐ KÉZ ASSZONYGYÜLEKEZET
http://www.dzsajbhim.hu/kegyelmi-kerveny/
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Elnök: Orsós János
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TEHETETLEN SZAKMA
VAGY SZAKMAI
TEHETETLENSÉG?
2009. január 26-án a Szociális
Szakmai Szövetség (3SZ) és a Budapesti Szociális Forrásközpont
(BSZF) közösen „SzocKafé”-t szervezett a sajókazai ügy kapcsán felmerült kérdésekről.
A kiindulópont az előző oldalon olvasható „Kegyelmi kérvény” volt.
(Sajókazán letöltendő börtönbüntetésre ítéltek egy 5 gyerekes
férfit áramlopásért, s erre reagálva,
a helyi szervezetek egy kegyelmi
kérvényt fogalmaztak meg
Sólyom László államelnök felé).
Nagy örömünkre szolgált, hogy
Sajókazáról heten (!) is eljöttek a
Liliom utcába. Bár maga Varga Dénes, akiért a kérvényt megfogalmazták, sajnos nem tudott részt
venni a műhely-beszélgetésen, de
az ő és a hasonló sorsban, mélyszegénységben élők álláspontját
hitelesen képviselték
Orsós János - a „Dzsan Bhim
Közösség” képviselője,
Váradi Éva - a kegyelmi kérvény
kezdeményezője,
Rusznyák Gusztávné és
Ádám Elemérné a kérvényt benyújtó „Segítő Kéz Asszonygyülekezet” illetve a „Hátrányos
Helyzetűek Megsegítésére gyülekezet” tagjai, valamint
Derdák Tibor - a Dr. Ámbédkár
Gimnázium igazgatója, és
Juhász Péter - az iskola egyik tanára.
A helyi önkormányzatot
Sajókaza polgármestere, Stefán
László Mihály képviselte.
Szerettük volna még azt is, ha a helyi
szociális munkás és a helyi áramszolgáltató ÉMÁSZ képviselője is el
tud jönni, de beláttuk: nem lehetünk
maximalisták.
A beszélgetés szervezői, illetve a

beszélgetést moderáló Gosztonyi
Géza (BSZF) célja részben túlmutatott a sajókazai ügyön. Azzal mindenki tisztában volt, hogy ez a kérdés messze túlmutat Varga Dénes
esetén, és természetesen jóval
túlmutat Sajókazán, no és azzal is,
hogy a megoldást is ennél általánosabb érdemes kidolgozni. A
„Kegyelmi kérvény” megfogalmazói
is azt hangsúlyozták, hogy a fő cél
a figyelemfelkeltés volt: a helyzet
tarthatatlanságára szerették volna
felhívni a társadalom figyelmét.
Gosztonyi Géza bevezetőjében
megemlítette, hogy a kérdés hibás
megfogalmazása csak hibás válaszokat szülhet. Vajon egyrészt megkérdőjelezhető-e, másrészt elfogadható-e, „lét alatti helyzetben”, a jogellenes viselkedés? Vajon a mélyszegénység túlélő mechanizmusai
más rugóra járnak, és más etikai
megítélés alá esnek? Vajon a szakma támogatja-e azt, hogy a hasonló
helyzetben lévők hasonlóan reagáljanak? (Lásd Bohn Katalin álláspontját az előző oldalon.)
Ebben a helyzetben a szakma nem
vállalhatja, hogy egy zsákutcába
vezető kérdés kapcsán morális és
etikai (ál)dilemmákon rágódva hibás jelzéseket adjon, kiváltva ezzel
egy egyébként sem megengedő intoleráns közhangulat még inkább
elutasító magatartását.
A korábbi elektronikus levelezés:
< szoc-bounces@mailman.eszolga.hu >

tapasztalatai alapján zsákutca, ha
azon gondolkozik a szakma, hogy
etikus-e, elfogadható-e, hogy valaki
büntetlenül lopjon áramot? Zsákutca, ha úgy fogalmazzuk meg a kérdést, hogy a megszorultság feljogosíthat bárkit arra, hogy a jogszabályokon kívül, azokat átlépve biztosítsa saját magának vagy családjának a minimális életfeltételeket.
Ezekre a kérdésekre nincs jó válasz, hiszen egy demokratikus országban, ahol az alapvető szociális
ellátások biztosítása az állam feladata, nem merülhet fel ilyen kérdés.
A „szociális levelezőlistán” zajló párbeszéd folytatásaként a hangsúly
ugyanazokra a kérdésekre helyeződött, mint amelyeket felvezető előadásában Gosztonyi Géza is megfogalmazott: diagnózis már van, terápia még nincs. Vagy csak eddig
terjed a képességünk és a szakmai
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jogosítványunk? Nyilván nem. De
azt sem mondhatjuk, hogy a kérdéseket fel tudjuk tenni, de a válaszokat nem tudjuk, és még csak a lehetséges válaszokat sem tudjuk
keresni. Arra is választ kell adnia a
szakmának, hogy hol helyezkedik
el a „jó - igazságos - etikus” fogalmak által kifeszített háromszögben.
Mi tehát a cél, az eszköz és a megoldás? A sajókazai ügy a szakma
nézőpontjából azért lehet különösen fontos, mert végre akadt egy több mint szimbolikus ügy -, mely
talán (?) kikényszeríti a szakma
egységes állásfoglalását a mélyszegénységgel kapcsolatos szakmai
gyakorlatot illetően. Ennek hiányában vagy csak „sötétben tapogatódznak” a terepen dolgozó kollégák a napi gyakorlatban, vagy egyéni megoldásokat keresnek ott is,
ahol már rég csoportos és közösségi megoldásokat kellene működtetniük.
Mi tehát a szociális munkás dolga a
mélyszegénységgel kapcsolatban: segítsen-e „elfedni” vagy segítsen inkább „lopni” egy ilyen helyzetben?
S az akut kérdések mellett ott vannak a lényegibb, elvibb szakmai dilemmák: Hogyan lehet mindezt
megelőzni? Mi a szakma felelőssége? Mi az önkormányzat felelőssége? Mi az állam felelőssége? Netán
az „Út a munkához” program tartalmaz valamilyen választ ezekre a
kérdésekre? S ez-e a jó válasz?

javaslatunk erre az élethelyzetre,
hiszen erre készít fel minket az
egyetem, ez a mi dolgunk, ezért
kapjuk a fizetésünket. Nem az a jó
kérdés, hogy mögé kell-e állni egy
törvénytelen lépésnek, hanem az,
hogy miként lehet elérni, hogy erre
ne kerüljön sor. (Megelőzés + megelőzés + megelőzés!)
Véleménye szerint túl nagy a teher
a „szegény” helyi önkormányzatokon, és nem képesek egyedül megoldani ezt a kérdést. Az önkormányzatok sajnos magukra vannak
hagyva a mélyszegénység kezelésében.
Stefán László Mihály polgármester
szerint az önkormányzatnak ebben
a kérdésben kevés eszköze van, és
azokkal sem képes mindig élni,
mert ezek túl sok-szereplős kérdések. 2008-ban a sajókazai önkormányzat a teljes költségvetése
mintegy ¼-ét fordította segélyezésre. Ennél többet már nem tud saját
forrásból erre fordítani. Az viszont
jól látszik, hogy ez az összeg még
messze nem elég.
A megjelent kazai polgárok egybehangzóan tanúsították, hogy mind
a polgármester, mind pedig az ön-

A résztvevők jelentős része már az
említett levelezőlistán is „bemelegített”: érvelt, előfeltevéseket és előítéleteket osztott meg a többiekkel.
A beszélgetésben elsőként Bohn
Katalin vetette fel, hogy a szakmának kötelessége a mélyszegénység
problémájára reagálni. Ő kifejezetten rossz megoldásnak tartotta a
kegyelmi kérvény aláírását, mert ez
számára a saját lelkiismeretének
megnyugtatását jelentette volna:
mintha ő a maga részéről minden
lehetséges lépést megtett volna.
De a mélyszegénység annál sokkal
komplexebb és sokkal általánosabb, semhogy egy aláírással le lehessen rázni magunkról a szakmai
felelősség terhét, hiszen nagyon
sok Varga Dénes él Magyarországon, akiért nem fogalmaznak meg
kegyelmi kérvényt, de ugyanaz a
sors vár rájuk. Véleménye szerint a
szociális munkásoknak kell legyen
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Azért nem szeretek egyedül lenni, mert
akkor magamba süllyedek, és csak régi,
rossz dolgokra gondolok. Ilyenkor azt
szeretném, hogy legyen velem valaki
olyan mint én, aki olyan gondolkodású
mint én.
Ónodi Csaba
(Sz.: 1988. augusztus 22. - Sajókaza)
kormányzat nyitott, nem zárkózik el
a problémák megoldása elől, partnerként fogadja el az érintetteket.
De nem is zárkózhatna el, hiszen
Sajókaza közel 3.000 lakosából
mintegy 1.000 fő él hasonló körülmények között, mint Varga Dénes.
Vannak azonban az áramlopás dilemmának olyan vetületei, amelyek
adminisztratív szempontból tovább
nehezítik az amúgy sem egyszerű

helyzetet. Ugyanis a lakások jelentős részénél rendezetlenek és átláthatatlanok a tulajdonviszonyok.
Maguk az érintettek sem tudnak
mindig kiigazodni ebben a kérdésben. A támogatási rendszer viszont
automatikusan kilöki azokat, ahol
nem igazolható a tulajdonviszony
vagy lakáshasználati jogcím (pl. lakásvásárlási támogatás esetén).
Ha viszont a probléma korában kiderül, akkor az önkormányzat talán
tud segíteni. Eddig az önkormányzat felé megkeresés még nem érkezett. Volt már példa arra, hogy
közmunkából fedeztek bizonyos
költségeket, de az önkormányzatnak sincs annyi közmunka-kapacitása, hogy mindenkinek tudjon biztosítani közmunka lehetőséget.
Egyszerűen nincs annyi közmunka.
A résztvevők részéről érkezett kérdésre válaszolva kifejtette, hogy arra sincs lehetőség, hogy közmunkában oldják meg pl. a romák lakásainak rendbetételét, felújítását, bár
ezt ő is jó megoldásnak tartaná.
A polgármester több olyan családról is tud, ahol milliós nagyságrendű az uzsora-tartozás.
Rusznyák Gyuláné, az asszonygyülekezet képviselője - a telepen élő,
5 gyerekes családanya - ugyancsak
volt már börtönben, áramlopás
miatt. Szerinte még februárban
börtönbe fog kerülni a telepről egy
másik, nyolc gyerekes családanya
is, ugyancsak áramlopás miatt.
Juhász Péter, a Dr. Ámbédkár Gimnázium tanára elmondta, hogy
megnézte Varga Dénes perének elérhető anyagait, és súlyos szabálytalanságokat és visszásságokat
tapasztalt. Így például a jogi védelem nem volt megfelelő, mert a
hivatalból kijelölt védelem nem látta el megfelelően a feladatát.
Véleménye szerint az egész eljárás
arra épült, hogy megelőlegezték a
vádlott bűnösségét, ennek megfelelően nem vizsgálták és nem vették figyelembe a körülményeket,
nem érvényesült az ártatlanság
vélelme.
Azt sem vették figyelembe a büntetés mértékének kirovásakor, hogy
a felperes által megállapított áramlopás mértéke valóban életszerű-e.
Lehetséges-e, hogy valóban annyi
áramot lopott, mint amennyit feltételeztek. Juhász Péter szerint nem
életszerű az, hogy milliós nagyságrendig nőhessen az ellopott áram

Mélyszegénység - HÁLÓ
értéke (még a büntetés háromszoros ÉMÁSZ - szorzóját alkalmazva
sem). Ugyanis életszerűbb, ha tízezres nagyságrendnél már elindítják az eljárást.
A polgármester beszámolt az
ÉMÁSZ - szal folytatott tárgyalásáról, mely egyelőre még nem hozott
konkrét eredményt, de további
problémákra világított rá: a villanyóra (akár kártyás, akár hagyományos) visszaszerelése is problémás,
ugyanis az ÉMÁSZ-t is kötik az elektromos hálózatok kialakítására vonatkozó szabványok, biztonsági előírások. Sajókazán sok olyan épület van, ahova a jelenlegi állapotában nem lehet biztonságosan bekötni az áramot. S a további költségeket senki se vállalja.
A probléma azonban nem áll meg
az „áram-kérdés”-nél, ugyanis a
háztartások jelentős része az uzsorásoknak kiszolgáltatott. A helyi egyesületek képviselői és polgármester szerint is ez igen jelentős
probléma, ugyanis az a kevés pénz
sem marad a rászorultak kezében.
Erre már született is egy helyi megoldás: az Asszonykéz Egyesület önsegélyező pénztárat alapít(ott), ahova mindenki lehetősége szerint
befizet pénzt, és abból segítik ki a
rászorulókat, s így talán nem kell
az uzsorásokhoz fordulniuk. Ezzel
remélhetőleg ki lehet váltani az uzsorásoknak kiszolgáltatottak egy
részét, illetve meg lehet előzni azt,
hogy még többen kerüljenek ebbe
a végletekig kiszolgáltatott helyzetbe. Az önsegítő pénztár a helyi csoporton belüli, belső kezdeményezés. Lényege, hogy nincs kamat és
részletekben lehet visszafizetni a
kölcsönt, s ez nagyon sokat számít.
Egy 3-4 gyerekes családnál még a
tízezer forint is nagy pénz, és sokszor még azt sem tudják egyben
visszafizetni. Ebből a közös pénzből
bárki részesülhet. A garancia a közös egymásrautaltság. Szerintük
nem lesz gond a visszafizetéssel.
Többször elhangzott, az asszonykéz
egyesület tagjai is azt hangsúlyozták, hogy a kártyás villanyóra több
szempontból is jó lenne. Egyrészt
kiszámítható rendszer, nem enged
pazarolni, tehát takarékoskodásra
ösztönözne mindenkit, s ezáltal a
többi területen is megtanulhatnák
beosztani a pénzüket és egyéb erőforrásaikat. Ha egy hónapban nem
tartott ki elsejétől elsejéig, akkor a

következő hónapban jobban figyelnek, napközben nem kapcsolják fel
a villanyt, hétvégén mosnak, csak
este tévéznek, stb.
Derdák Tibor kiemelte, hogy az „Út
a munkához” program gyökeres
változást hoz a közösség életébe.
Sok családot kényszerpályára állíthat, mert ha egyszer tetten érnek
valakit, hogy fekete munkán dolgozik, akkor teljesen elveszítheti az
önkormányzati segély lehetőségét.

30 gyerekem, unokám és dédunokám
van: Jani: Évi, Ricsi, Attila, Jani: Kamilla,
Andrea. Csabi: Vivien, Sarolta, Eszmeralda, Margaréta, Csaba. Norbi: Ricsi,
Heléna, Norbi. Lajos: Sarolta, Lajos,
Dani, Ramóna, Jani, Roxána, Patrik.
Izabella: Veronika, Angelika, Gabi, Jani.
Sári néni
(54 éves - Sajókaza)
Ugyanakkor a segély nem elegendő
a család megélhetéséhez. Ez tökéletes csapdahelyzet, hiszen ha emiatt valakitől egyszer megvonják a
segélyt, akkor ő végérvényesen fekete munkára kényszerül.
Pataki Éva a helyi kezdeményezések szerepét hangsúlyozta ki. Kiemelten fontosnak tartotta, hogy Sajókazán olyan erő mozdult meg, ami helyben van és nem kívülről
mozgósították. Az Asszonygyülekezet tagjai úgy gondolkodnak, hogy
szegények vagyunk, de szeretnénk
dolgozni és fizetni is akarunk azért,
amit használunk, de egyelőre nem
tudunk. Ezt a kezdeményezést támogatni kell, mert nem lehet csak
kívülről megoldani a problémát,
nem lehet csak mások megoldásait
elvárni.
Az ÉMÁSZ szerepét Pataki Éva is
kulcskérdésnek tekintette. Viszont
az ÉMÁSZ szabályai sincsenek
„kőbe vésve”, egy olyan szabályo-

zás, amit bizonyos feltételekre dolgoztak ki, de ha megfelelő erős
partner a tárgyalófél (pl. a kormány), akkor talán elérhető a szabályozás némi enyhítése.
Azt viszont figyelembe kell venni,
hogy ebben a kérdésben eltérő érdekeket képviselünk. Az ÉMÁSZ
más érdekek mentén érvel. Mivel
ez a szolgáltató számára sok pénzt
jelent, ezért elég egysíkúan gondolkodik, és csak nagyobb erő kényszerítheti őt a tárgyalóasztalhoz. A
3Sz vállalhat ugyan ebben szerepet, de önmagában még ő sem elég erős egy ilyen érdekképviseleti
folyamat végigvitelére.
A beszélgetésen felmerült az adósságkezelés is mint lehetőség, ami
viszont csak akkor alkalmazható,
ha van olyan állandó (munkából
származó) jövedelem, amire lehet
építeni. A „nincs”-et nem lehet „jobban beosztani”, a „nincs”-ből nem
lehet elvenni, a „nincs”-ből nem
lehet gazdálkodni.
Az adósságkezeléssel kapcsolatban megoszlottak a vélemények:
Derdák Tibor szerint alkotmányossági aggályokat is felvethet az,
hogy ez a szolgáltatás csak városokban elérhető.
A szociális munkások egy jelentős
része szerint viszont úgy érvelt,
hogy ez megszervezhető, szükség
szerint akár kistérségi szinten is.
Az viszont jogos igény, hogy a szociális ellátórendszer alapnormatívái
ne lakosságszám-, hanem a szükséglet-alapúak legyenek. Ebben az
ügyben a Szociális Szakmai Szövetség már többször kezdeményezett
egyeztetéseket, és egyre erősebb
érveket lehet felsorakoztatni e mögé a szakmai és lakossági igény
mögé.
S bár a „nem” és a „nem lehet” típusú hozzászólások minden hasonló beszélgetés velejárói, most is elhangzott egy-két „így kell, így lehetne csinálni” típusú ötlet, javaslat. S
bár senki se számíthat arra, hogy
Sajókazán is 100 %-osan biztos recepteket tegyünk az asztalra, több
életképes elképzelés is elhangzott,
illetve néhány alapkérdésben sikerült tisztán látni.
Minden kezdeményezés jó kiindulópontja, ha biztos alapokról lehet indulni:
Sajókazán van példaértékű helyi kezdeményezés (önsegélyező
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pénztár), és
önkormányzat is partner a
probléma kezelésében.

az

Többen is hangoztatták, hogy a helyi kapacitásokhoz és lehetőségekhez kell igazítani a megoldási alternatívákat. Így például az is többször
elhangzott, hogy a kívánatos állapot a tiszta lappal való kezdés lehetősége lenne. S mivel a helyi adósságállomány már olyan szinten van
(már milliós uszora-tartozások is
vannak), azt helyi erőforrásokból
már lehetetlen kezelni. Fontos az érintettek bizodalma abban, hogy
egy elvi nulla pontos indulás elég
ahhoz, hogy újból a saját kezükbe
vegyék dolgaikat. S ez nyílván nem
csak az áramszolgáltató felé fennálló tartozások lenullázását jelenti,
hanem (és talán még hangsúlyosabban) az uzsorától való szabadulást.
Ugyanakkor az is nyilvánvalóvá vált
a beszélgetés során, hogy a mélyszegénységben élők jogi segítségnyújtás nélkül gyakorlatilag teljesen
kiszolgáltatottak a legkülönfélébb
„eljárásoknak”. Nincsenek tisztába
a jogaikkal, a büntetések mértékét
az (áram)szolgáltató (!) egyoldalúan
állapítja meg. Az elbeszélések alapján volt rá példa, hogy felnőttek távollétében ellenőriztek egy családi
házat, rendőr kíséretében. Ezzel alapvető jogokat sértenek meg, állami/karhatalmi részvétellel. Az eljárások során feltehetően még sok
„vargadénes” került abba a helyzetbe, hogy a (jogi) eljárás során nem
tartottak be minden szabályt.
A műhely-beszélgetés egyik érdeme, hogy sikerült a problémát olyan
mélységig körbejárni, ami remélhetőleg elegendő alapot biztosít ahhoz, hogy - a konkrét helyi esetet
szem előtt tartva - általános érvényű problémákat is meg tudjunk fogalmazni, és ahhoz mérten keressük a megoldásokat. A felmerült
lehetőségek, részmegoldások arra
már alkalmasak, hogy bizonyos
lépéseket megtegyenek az érintettek. A szociális szakma nem tud
munkát adni és megélhetést biztosítani a mélyszegénységben élőknek, de az kötelessége és ezt meg
is tudja tenni, hogy a közvélemény
figyelmét ráirányítsa a mélyszegénység problémájára, és azt a
megfelelő fórumokon képviselje.
MIKLÓS ISTVÁN OTTÓ
< miklos.istvan@3sz.hu >
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„A NÉP HANGJA” ( I.rész )
Érvek és ellenérvek a Dzsaj Bhim
Közösség honlapján, a „Kegyelmi
kérvény” nyomán elindult vitából.
(Válogatás. Részletesebben:
http://www.dzsajbhim.hu/
kegyelmi-kerveny/
13 | Magyar asszony
2009. január 5. 21:46
Sokat gondolok a nehéz sorsú, szegénységben élő magyar és roma
családokra. Amíg az Amaro Drom
újságnak működött a Vendégkönyve, több ötletem is volt a helyzet
kezelésére, pl. a szakmaszerzés,
képzés a segély fejében, a ház körüli kiskertek megművelése, baromfitartás megszervezése stb.
Sok rossz tapasztalatom is van.
Ha végigjárnánk a szegény családokat, a legtöbb helyen azt látnánk,
hogy cigarettára, sörre, kólára,
csipszre költenek - főleg segélyosztáskor - de nem gondolják át, hogy

Egyszer ez a kutya a saját udvaromba
nem engedett be, persze attól még szeretem. Szeretem az állatokat, én is és a
bátyám is. Van egy másik kutyánk is,
egy rotveiler. Ezek a kutyák korábban
harcoltak, vitték fogadásból verekedni
őket. Mióta velünk vannak, nem kell
harcolniuk. Nálunk biztonságban vannak. Már nem agresszívek, szelídek, mi
szeretjük őket és ezért hálásak. Szerintem boldogabbak.
Leitner Alex
(Sz.: 1992. április 18. - Alsóvadász)

hány napra kell a segélyt, a családi
pótlékot beosztani, hogyan lehetne
takarékoskodni, hogy a villanyszámlát is kifizessük, hogy ne halmozódjon fel és ne kelljen kikapcsolni, „szabálytalanul vételezni”
vagy segélyt kérni a kifizetéshez.
Én panellakásban lakom, és elég
magas a rezsi. Ismerek itt kisnyugdíjasokat, akik hetekig krumplin,
kenyéren és almán élnek, de a rezsiköltségüket kifizetik, és nem tartoznak senkinek. Hiszem, hogy
nem az a legszegényebb, akinek
kevés a pénze, hanem az, aki nem
tudja azt beosztani, aki fölösleges
dolgokra költ (cigi, ital, csipsz, kóla), és aki nem tudja kihasználni a
házához tartozó területben rejlő lehetőségeket (konyhakert, baromfi).
Ha most elengedik ezt a férfit, attól
még nem fogja „tisztességben felnevelni” a gyermekeit. Ha kifizetik
az adósságát, de nem tanítják meg
a lehetőségeinek jobb és ésszerűbb kihasználására, akkor minden
elölről fog kezdődni, és fél év múlva újra kikapcsolják a villanyt.
Ha nálam kapcsolnák ki, akkor vennék gyertyát, kiraknám az ételt a hidegre, nem néznék tv-t, hanem beszélgetnék és társasoznék a családommal és megbeszélném a párommal, hogy mire ne költsünk,
vagy milyen plusz munkát keressünk, hogy a tartozást mi magunk
kifizessük. Eszembe sem jutna
„szabálytalanul vételezni” áramot.
Az emberek évezredekig éltek áram nélkül. Persze az áram a mai
korhoz hozzátartozik, de úgy látom,
hogy a szegény családok egy része
úgy gondolja, hogy minden anyagi
gondját az államnak kell megoldani, és kialakult helyzetében neki
semmilyen felelőssége nincs.
Tudom, hogy az ilyen sorsok generációk terméke, és a probléma újratermelődik, ezért kellene a tanítással, ötletekkel, képzéssel kimozdítani az ilyen sorsú embereket a reménytelenségből.
Becsületére válik Varga Dénesnek,
hogy vétkesnek vallotta magát, mert
az is. Fizetés nélkül használta az áramot a kikapcsolásig, utána pedig
- nem szépítem - lopta. Ha ő nem
vétkes, akkor ez mindegyikünknek
járna, a kenyéren és almán élő
nyugdíjas néninek is, aki kifizeti a
számláját. Ha ő nem tölti le a büntetését, akkor „halat adunk neki,
de nem tanítjuk meg halászni”. Ha
ő nem dolgozott semmit, de tippe-
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lek, hogy dohányzott, valamit alkoholra is költött, és férfimódjára evett, akkor elég sok pénzbe „került”” havonta. Ha tegyük fel, takarékos a felesége, nem dohányzik
és nem iszik, és át tudná gondolni
a kiadásait, tavasszal felásná a
kertjét és valaki elmondaná neki,
hogyan ültessen hagymát, borsót,
krumplit, stb., és még két tyúkot is
venne egy kis takarmánnyal, és
lenne naponta tojása, akkor ő egyedül, lehet, hogy jobban kijönne
a hat gyerek után járó családi pótlékból és a segélyből, mintha a
férje is otthon van.
Felelősek vagyunk a sorsunkért és
a tetteinkért. Én nem írom alá a
kérvényt, mert nem tartom tragédiának és igazságtalannak a büntetést.
Üdv:
!
16 | Derdák Tibor
2009. január 5, 23:10
De, a bűn az bűn, akkor is, ha egy
állam csinálja a lakosai érdekében,
meg akkor is, ha egy családapa, a
gyerekei érdekében. Meg az is bűn,
ha az állam egy szociálpolitikai ügyetlenséget börtönnel kezel, mert
a börtön tízszer annyi pénzt vesz ki
az adófizetők kasszájából, mint amibe az egész ügy kerül. Tehát jobb
megoldást kell keresni. Olyan megoldást, ami erkölcsileg is rendben
van, meg anyagilag is. Ez a megoldás a kártyás villanyóra, és a közmunkával való törlesztés.

azért, hogy tudjak készülni az egyetemi vizsgáimra (lámpa, számítógép,
nyomtató, hűtő, tv, stb. minden olyan, ami egy háztartásba kell.)
Ha annak idején tetten értek volna
engem is, akkor valószínűleg ma
nem tudnám fizetni a közüzemi
szolgáltatást, sem az adót, mert kerékbe tört volna a teljes életem (és
a körülöttem élők élete nem kevésbé).
Ma mindkettőt (közüzemi számlák,
adó) becsületesen tudom fizetni.
Követelem Varga Dénes kegyelmi
kérvényének teljesítését!
34 | Palotás Imre
2009. január 6. 12:46
Aláírtam a kérvényt.
Egy dolgot sajnálok, hogy a törvényre való hivatkozás pontatlan. Az
újság még jól írta, a kérvény már
nem.
A törvény 40.000 lakos felett kötelezően írja elő az adósságkezelési
szolgáltatás biztosítását, az alatt
nem kötelező, de lehet. Kár, hogy a
helyi önkormányzat nem élt, vagy
nem tudott élni vele.
Ugyanakkor a helyzet rendeződése
után felhívnám a figyelmet a szociális törvény (1993. évi III. törvény)
által lehetővé tett normatív lakásfenntartási támogatásra, amelyet
az állam finanszíroz (38.§.)
Ezt a jövőben mindenképp igényelni kellene.

21 | Derdák Tibor
2009. január 5. 23:39
Az, hogy mi ütközik a törvénybe, és
mi nem az először is magától a törvénytől függ. Tiszaújvárosban van
kártyás villanyóra és van adósságkezelési szolgálat. Tiszaújvárosban tehát nincs áramlopás. Sajókazán
nincs kártyás villanyóra és nincs
adósságkezelési szolgálat. Ennyit a
törvény előtti egyenlőségről.
29 | Volt cigánytelepi lakos
2009. január 6. 11:13
Kedves Tamás Attila szociológushallgató! Tetszett, ahogyan aláírta a
kérvény foglalkozási részét.
Én is tulajdonítottam el áramot.
(Nem volt elég pénzünk azt fizetni,
mert édesanyám és édesapám bőre túl kolor volt és a munkáltatók
ezért nem alkalmazták egyiküket
sem.) De egy másik cigánytelepen

Szeretünk rajzolni és borzasztóan szeretjük egymást. Csak egy hiányzik az
életünkből, egy fontos dolog, az pedig
egy kisbaba. Már nagyon szeretnénk,
már nagyon!
Begre Margit
(Sz.: 1989. április 24. - Sajókaza) és
Lakatos Sanyó
(Sz.: 1987. június 27. - Sajókaza)

40 | Derdák Tibor
2009. január 6. 15:38
A házasságtörő asszony büntetése
sokáig, sok helyen az volt, hogy derékig földbe ásták, és kővel addig
dobálták, amíg élt.
Vannak helyek, ahol mindmáig ez
az eljárás a bűnös asszonnyal
szemben. (A bűnös férfi, az persze
más.) Az Úr Jézusnak volt egy egyszerű ügyrendi javaslata: az vesse
rá az első követ, aki…
42 | Puksa
2009. január 6. 16:18
Üdvözletem!
Édesapámnak vannak állatai (tehén, disznó, csirkék) és ezek elég
sok trágyát termelnek jelentős számuk miatt.
Váci lakos vagyok és az ottani cigányok és hajléktalanok a Nagytemplom előtt szoktak kéregetni a misék
után.
Édesapám már vagy 7-8-szor felajánlotta néhányuknak, hogyha eljönnek és segítenek neki a trágyát
felpakolni a traktor pótkocsijára (amit a bátyámmal 45-60 perc alatt
megcsinálunk), kapnak fejenként
5.000 forintot. Eddig egyikük sem
élt a lehetőséggel.
Annyit szeretnék hozzáfűzni hogy
ha tényleg akkora csórók, akkor minek akkora TV a 6 gyerek mellé? Inkább elmennek és lopnak (alkalmi
munka… na persze) minthogy vmi
normális munkát csinálnának…
Úgyhogy azt csak leshetik hogy segítek egy ilyen cigánynak (mert vannak normálisak is) kijutni hogy tovább lopkodhasson.
Üdv mindenkinek!
47 | Szofi
2009. január 6. 17:33
Áramot lopni tisztességtelen! Ezt
én, a Tisztességes Ember, mélységesen elítélem. Hisz problémáink,
tisztelt tisztességes társaim, mindenkinek vannak. Én sem a szomszédaimtól loptam ennivalót, hanem ebben a nagy hidegben lementem a boltba. Persze pármai
sonka már megint nem volt, a
pénztárnál sorba kellett állnom, de
szó nélkül tűrtem a megpróbáltatásokat. Itthon aztán újabb csapás
várt, mert a férjem levette a fűtést,
szerinte túl sok a 28 fok. Most meg
az a nagy gondom, hogy álljak fel a
gép mellől, menjek vacsorát csinálni, vagy jó lesz majd valami hideg?
Csak azért írtam le mindezt, hogy
érzékeltessem, mindenkinek van-
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nak gondjai, de egy Tisztességes
Ember tisztességes marad minden
helyzetben! Ezért írtam alá!
48 | Tóth Gergő
2009. január 6. 17:45
Kedves Dr.Bognár Éva!
Egyetértek azokkal, amiket leírt, de
sajnos (lehet vannak, akik szerint
nem) van egy rétege a magyarországi romáknak, akik lopásból, és
különböző más bűntényekből élnek, ráadásul képtelenek együtt élni a többségi társadalommal.
Hogy pár egyszerű példát említsek:
Tegnap álltam sorban, hogy megvegyem a havi bérletet, mivel csak
egy pénztár működött elég hosszú
sor volt, nyugdíjasok, anyukák kisgyerekkel, és főképp diákok. Két
romanő előretolakodott az egyikük
majd „meghalt”, hogy most jönnek
az orvostól és xy nagyon rosszul
van. Előre engedték őket, aztán miközben vették a bérletet, jött futva
egy harmadik nő, hogy siessetek
mert megy a busz. Elhiheti, rögtön
semmi baja nem volt az xy nevűnek…
Édesanyám boltban dolgozik pénztárosként, és tény, hogy rengeteg
roma család olyan dolgokra költi a
segély nagyrészét már az első napokban, mint cigi, alkohol, csipsz,
édesség, kóla, üdítő stb. és erre
nem az a megoldás, hogy még több
pénzt adunk nekik, mert nem tudják ezek után kifizetni a számlákat.
Menjen végig egy cigánysoron minden házon, még a legromosabbokon is ott van a digi tv-s parabola.
Miért vállalnak ezek a családok 67-8 gyereket, amikor képtelenek ellátni egyet is? Erről ritkán beszélnek pedig hagyományoktól függetlenül, ez óriási felelőtlenség, egy
gyereknek lehet sokkal jobb feltételeket tudnának biztosítani.
És ahogy láttam a híradóban ennek
a férfinek is volt már más ügye, amikor munkáltatói igazolást hamisított. Nem gondolom, hogy áramlopásért börtönbe kéne csukni, de
valamilyen szinten - például közmunkával - az okozott kárt meg kell
térítenie.
49 | Hell István
2009. január 6. 17:46
Kedves Szofi, egyetértünk. Mindenkinek vannak gondjai. Néha csak
úgy lehet tisztességesnek maradni,
hogy önkényesen elfoglalunk egy
önkormányzati romot a Nyócker-
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ben, hogy ne az aluljáróba hozza
haza az asszony az újszülöttet; fát
lopunk a Bogács melletti erdőben,
hogy ne fagyjanak meg a gyerekek,
vagy áramot szerzünk egymástól és
a villanyoszlopról, amikor az elsősnek nem megy a fejébe a kis „c”
betű írása, amit az iskolában tanulnak, és már 4 órakor sötétedik. Valamit valamiért - az élet tele van lelkiismereti konfliktusokkal
50 | Tóth Gergő
2009. január 6. 18:08
Válasz 49-nek:
Na ez az, amit viszont mélységesen
elítélek, ha nincs még lakása se,
minek szül gyereket? El kellene felejteni azt a szót hogy „megélhetési
bűnözés”… Ilyen nincs. A nagyszüleim is szegények voltak, mégse
jártak lopni, nem irtották ki a fél
Nemzeti Parkot, illetve minden környező erdőt. Abban pedig biztos vagyok, hogy az itt említett személy

Boldog ember vagyok. Büszke apa. Szerintem nem csak a nők dolga a gyermeknevelés. Szeretek a fiammal együtt
lenni. Viszem mindenfelé, játszom vele,
mesélek neki, etetem, még a pelenkáját
is kicserélem, ha kell. Szeretném, ha mi
ketten mindig jóban lennénk. Ha felnő,
akkor is.
Váradi János
(Sz.: 1989. január 2. - Sajókaza)
nem azért lopta az áramot, hogy a
gyerekek tudjanak tanulni. Arra ott
a gyertya, anyukám is sokszor amellett tanult.
De tisztelt Hell úr, kérdem én: akkor is így viszonyulna a megélhetési
bűnözéshez, ha éppen magától lopnának el valamit, csatornaereszt,

zöldséget, baromfit, gyümölcsöt,
kocsiból az akkumulátort?
61 | Dr. Zakariás János
2009. január 6. 20:06
Csatlakozom. Már csak azért is,
mert az „Utcazene” civil szerveződés jóvoltából most fizetjük ki egy
ózdi 5 gyermekes családapa 30
ezer ft-os büntetését, amit nem tud
kifizetni, és ezért fél év börtön jár
Magyarországon.
64 | bubicka
2009. január 6. 20:09
Az összes romakérdéstől rettegőnek, a személyeskedőknek és az
indukcióval kísérletezőnek, de a
rasszizmustól aggódóknak és a
hobbi jogértelmezőknek egyaránt
had ajánljam ismét figyelmébe
Derdák Úr sorait (16-os sorszámú).
Az ellenzőkhöz pedig lenne egy
egyszerű kérdésem: Kinek szurkoltak amikor Robin Hood kalandjait
olvasták / látták? Érdeklődéssel
várom az ügy folytatását!
71 | Jakubács László
2009. január 6. 22:33
Szeretem Magyarországot, mert a
hazámnak érzem, és fáj érte a szívem. Sajnálom a sajókazai romákat, akik néha döghúst esznek
(lásd: B.L.fotóit), sajnálom a nagymamát, aki krumplin, és almán él,
sajnálok mindenkit, aki szegény, attól függetlenül, hogy cigány, vagy
sem.
Nekem van mit ennem, nem lopok,
de megtettem már.
Azt hiszem, nem itt, és így lehet
megoldani hazánk problémáit, de
nem is kéne elfelejtenünk, mitől vagyunk emberek, és mi marad meg
halálunk után emlékül, ismerőseinkben…
77 | Rózsa Misi
2009. január 7. 02:03
Elég sok roma közösségben jártam
már munkám és életem során. Voltak otthonok, amiben pedáns rend
volt (megjegyzem a túl nagy rendet
nem nagyon szeretem). Más lakásokban valóban találkoztam koszszal. De jártam én már nagyon koszos nem roma lakásban is. Például nekem most három napja nincs
itthon az asszony, mert dolgozik, és
ne tudd meg, hogy néz ki a lakás:
halomban a mosatlan edény és
ruha, az egész lakáson lassan a
káosz lesz úrrá és bár többször
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elhatároztam, hogy nekiesem, mert
tudom holnap amikor érkezik, ebből hiszti lesz, de mindig akadt halaszthatatlanabb dolgom. Ez azt jelentené, hogy jelenleg cigány életmódom lenne? Ugyan már!

lesz áram. Volt némi papírom, némi
fám, tüzet raktam hát a kertben. És
elgondolkodtam. Mi lesz, ha nem
lesz áram egész éjszaka? Mínuszok
voltak, nem fáztam a tűznél, de a
fa már fogyóban. Nem akarnék
fagyhalálban meghalni kinn, sem

Te itt szépen szóltál a természeti
népekről. Tudtad-e például, hogy az
ő társadalmukban mindenkinek az
van, ami rajta van, meg mondjuk a
kókuszedénye? Nos ha valahol
mindenkinek ugyanaz adatott meg,
akkor ott nincsenek szegények és
gazdagok. Teljesen másfajta társadalom, így össze sem lehet hasonlítani a mienkkel, vagy össze lehet
persze, csak nagy butaság.
Ne a szegénységet okoljam a bűnözésért? Szeretem magam beleképzelni olykor helyzetekbe és merengek arról, hogy az adott helyzetben
én miként viselkednék. Nos nem
nehéz elképzelni, hogy egy kis faluban élek, és hiába keresek munkát, nem kapok semmit. Segélyt ad
az állam, ami ahhoz sok, hogy azonnal éhen dögöljek, ahhoz viszont kevés, hogy élni tudjak belőle. Ha én azt látnám, hogy otthon
éhes a gyerekem, akkor elmennék
és lopnék vagy a boltból kaját, vagy
valaki kertjéből például csirkét.
Mert inkább lopok, mint éhezzen a
gyerek. De magamért is inkább
lopnék, mint éheznék. Először vélhetőleg nagyon bántana a dolog és
szégyellném is magam. De az életösztön erősebb, így egy idő után
már nem éreznék szégyent. Ha azt
látnám a téli hidegben, hogy fáznak
a gyerekeim, de nincs pénzem tüzelőre, minden érdemi gondolkodás nélkül mennék az erdőbe és
lopnék magunknak tüzelőt. Embert
soha nem ölnék, de azon kívül szinte bármit megtennék azért, hogy a
családom ne nélkülözzön, ne éhezzen, ne fázzon. És ha ember vagy,
te is hasonlóan cselekednél vélhetőleg. Tényleg úgy gondolod, hogy a
szegénységnek semmi köze a bűnözéshez?
78 | Dr. Bognár Éva
2009. január 7. 04:16
Megtörtént történet: Vidéken élek
2008. utolsó napjának estéjén
nagyhirtelen sötét lett. Elment az áram, az egész településen. Telefon,
miért és meddig? Az áramszolgáltató munkatársa mondta, nem tudja
miért, és azt se, hogy meddig nem

A tesóméknál lakunk, szűk kis helyiségben. Nem tudunk úgy férkőzni, ahogy
kéne, ezért külön házba szeretnénk
menni Anyukámmal és a másik
tesómmal, Istvánnal. Egy olyan házat
vennénk meg, ahol az Istvánnak lenne
külön része. Én meg Anya egybe lennénk, Anya aludna a konyhában, én
pedig a kisszobában. Lenne kertünk,
külön udvar elkerítve, és így nagyonnagyon jó lenne! Ha tényleg külön lennénk, akkor békén, boldogságban és
nyugalomban lennénk!
Lázi András
(Sz.: 1991. december 22. - Sajókaza)
kihűlni, benn. Nem akarnék így és
most meghalni. Lopjak fát, ha az enyém elfogyott? Tettem föl magamnak a kérdést. Igen. Válaszoltam
magamnak.
Visszajött az áram, beindult a cirkó,
kellemes meleg lett a kicsi házamban. Nem kellett lopnom fát. De
megtettem volna, ha… S ha megtettem volna, akkor most elítélnének?
94 | Derdák Tibor
2009. január 7.18:02
Kedves Archenemy!
Egyetértünk, a büntetésnek valóban célja az elrettentés. A jelek
szerint azonban a szóban forgó
esetben ez nem megy. Az áramkommandó 15 éve jár ki a sajókazai telepre elrettenteni, de azóta a
probléma méretei nem csökkentek,
hanem nőttek. A nyomorgástól nem
lehet elrettenteni az embereket. A
szociálpolitikai problémákat nem
lehet börtönnel kezelni. Drága is,
célszerűtlen is. A rabosítás csak ar-

ra jó, hogy legyen a társadalomnak
bűnbakja.
98 | Derdák Tibor
2009. január 7. 21:33
Lassan mondom, hogy mindenki
megértse: kártyás villanyóra az adósságcsapda elkerülésére, és
közmunka az okozott kár ledolgozására. Nem börtön.
101 | Archenemy
2009. január 8. 12:25
… „kártyás villanyóra és közmunka”
Ez ugye egy lágy kényszerítés arra,
hogy tanulják meg beosztani a pénzüket, és spórolni az árammal. Azonban nem látom, hogy a kártyás
villanyóra hogyan tudja megakadályozni a további áramlopásokat. Valaki műszaki ember fel tudna világosítani?
A börtön/büntetés azért is szükséges, hogy ne mindenki megvárja, amíg százezrekkel tartozik, aztán elkezdjen óbégatni, hogy „nekem is
kártyás villanyóra kell, há’ bekerültem ebbe a fránya adósságcsapdába valahogy, most má’ nem tudok
mit csinálni”, hanem legyen szíves
gondolkozni előre.
Ha a fenti úr kegyelmet kap, azon
talán felbátorodik 20 család, hogy
„na jóvanna, akkor én is lopom az
áramot, oszt majd én is kegyelmet
kapok”. Függetlenül attól, hogy valóban kegyelmet kapnak-e, vagy
börtönt, ez sokkal nagyobb költség
a társadalomnak, mint börtönbe
zárni (vagy egyéb módon pl. közmunkával megbüntetni) egy embert
A „közmunka az okozott kár ledolgozására” valóban előremutató ötlet, és alapvetően ha nem erőszakos jellemű a bűnöző, akkor sokkal
jobban támogatom. De ez akkor
végső soron azt eredményezi, hogy
előbb kapnak közmunkát a bűnözők, mint a tisztességesek? Lehet,
hogy én értem rosszul, nem vagyok
az ötlet ellen, de kifejthetnéd bővebben.
107 | S J
2009. január 8. 17:54
…
Vadászni berkeket csinálnak, aHová nekünk belépni nem szabad
S ha egy beteg feleség, vagy egy szegény
Himlős gyerek megkívánván, lesújtunk
Egy rossz galambfiat, tüstént kikötnek,
És aki száz meg százezert rabol,
Bírája lészen annak, akit a
Szükség garast rabolni kényszerített.
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114 | hannibal
2009. január 9. 12:37
Kedves Rózsa Mihály!
Te a családod érdekében lopnál
tyúkot,lopnál fát, stb. (gyilkosságon
kívül mindent megtennél) Talán
értem is… de mit tennél akkor ha a
családod érdekében MEG KELLENE
VÉDENED a „tyúkodat”, ”tüzelődet”
?? Mire lennél képes? Ebben az
esetben, a logikádat követve, szintén bármire képesnek kellene lenned,ugye? Ezt add össze! Van ugye
egyrészt az empátiád a szegény
nyomorultak iránt, aki a gyerekéért
lop, ugyanakkor ezt a te gyereked
kárára teszi. Mi ilyenkor a liberális
útmutatás? Tőled még nem lopnak
Misi (annyit főleg nem, hogy megélhetésedet veszélyeztesse), de hidd
el, ha vidéken mindent elloptak
már, mindenki felhagy a baromfitartással, kertészkedéssel és nem
lesz mit lopni, akkor te következel
és István és Éva… főleg ha ilyen bátorítást kapnak, mint ez a kérvény.
Mi jön le ebből? Van 6 gyerekem
tehát bármit megtehetek sőt szimpátiát ébresztek, kegyelmi kérvényt
írnak helyettem.
116 | Archenemy
2009. január 9. 13:01
„Miért van egyértelmű együttérzés
Tiborc lopáskényszere mellett,
szemben V.D.lopásával?”
Mert Tiborc röghöz kötött jobbágy,
születésétől fogva alacsonyabbrendű, mint egy nemes. „Szociális segélyt” nyilvánvalóan nem kap, iskolát elvégezni nincs lehetősége, lakóhelyét, netán az országot elhagynia kivégzés terhe mellett tilos, és
amit megtermel magának (zöldség,
baromfi), azt is megadóztatják/
elveszik. A középkori embereknek
pedig a magas halandóság ellensúlyozása, illetve a védekezési módszerek hiánya miatt volt szükséges
a sok gyermek.
Varga úr nincs röghöz kötve, jogilag
egyenlő minden más magyar emberrel, szociális segélyt kap, iskolát
elvégezni volt/van lehetősége, lakóhelyét, netán országát is elhagyhatja a jobb munka reményében,
és (ha jól tudom) nem termel magának semmit, de ha igen, annak
nem veszik el a nagy részét tőle.
Varga úrnak (szerencsére!) nem
kell attól félnie, hogy hat gyermekéből három meghal pestisben, kettő
meg háborúban, és a védekezési
módszerek is rendelkezésére áll-
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nak, tehát érthetetlen a sok gyermek világra hozása, ha nem tudja
őket rendesen ellátni.
Röviden ezeket a különbségeket látom, és ezért tartom ezt az egész
párhuzamot hibásnak; arról nem is
beszélve, hogy korábban kifejtettem, a szegénységre/társadalmi felelősségre való hivatkozás nem érv.
119 | VoB
2009. január 9. 13:56
... vegyük már észre, hogy a cigányság évezredek óta annyi utódot hoz
világra, amennyit minden marginalizált, szegény csoport. Tehát nem
1990-ben találták ki a gyerekszülést. A világ gyerekszámmal kapcsolatos vélekedése változott meg,
nem a cigányság viselkedése. Pláne nem sok a támogatás egy olyan
településen és kistérségben, ahol
kiugróan magas a munkanélküliség
és gyakorlatilag nincsenek betöltetlen munkahelyek, illetve az aprófalvak önkormányzatainak nincs forrásuk egyéb kiegészítő támogatásra. A csp. az életbenmaradásra
elég. Talán.

A békés együttéléshez legfontosabb
dolog a tisztelet. Csak Isten ítélhet meg
engem! Tyár Domizo má patyé la dá
viná!
Imre Roland - Báró
(1991. február 13. - Hidas)
De a lényeg szerintem is az, amit
már előttem leírtak többen: az állam is rosszul jár anyagi szempontból, ha börtönbe zárja az áramtolvajokat ÚGY, hogy nem alkalmaz/
motivál alternatív megoldási lehetőséget.

KÖNNYCSEPPEK
ÉS KEGYELEM TINÉKTEK
(Önsegítő pénztárat nyitottak
a sajókazai asszonyok)
Nem menthető fel senki az áramlopás alól. Még akkor sem, ha a
mélyszegénységben nincsen más
megoldás? A szociális szakmát
megosztotta a sajókazai romák
szabálytalan áramvételezéssel kapcsolatos ügye.
"Etikátlan azt kérni, hogy mentsenek fel olyanokat, akik loptak,
csaltak, törvénytelenséget követtek
el. Még akkor is, ha az általunk
képviselt szociális szakma és törvénykezés hiátusa, rossz működése kényszeríthette rá tettére."
 "Nem értek egyet azzal, hogy
összefogással legitimizáljuk a lopást, a törvénytelenséget, azaz ilyeneket aláírjak. Ezzel azt mondjuk
ki, hogy igen, tinektek, szegényeknek, valóban csak ez az egyetlen
lehetőségetek! (Buksisimi, könnycseppek és kegyelem tinéktek.)"
 "A szociálisok egy jelentős része
az érintett családok mellé áll, és
nem azért, mert egyetért a lopással, hanem mert tudja, a lopás elkerülésének lehetősége nagyon
korlátozott ezekben az élethelyzetekben. (...) Másrészt nem igaz,
hogy nincsenek segítségek, legfeljebb a sajókazai családok nem
jutnak hozzá."


A jog, az igazságosság, az etika
kérdései merültek fel abban a vitában, amely néhány hete, a szociális
szakma levelezőlistáján robbant ki
annak kapcsán, hogy a sajókazai
Varga Dénes az államfőhöz írt kegyelmi kérvényéhez támogató aláírásokat gyűjtöttek. A hatgyerekes
férfit a borsodi falu cigánytelepén
"rajtakapták", hogy a házában égett
a villany, pedig a díjhátraléka miatt
évekkel ezelőtt kikapcsolták az
áramszolgáltatást. Varga szerette
volna adósságát rendezni, de segítség, jövedelem és munka híján
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nem képes rá. És ott sokan élnek
így.
A fenti idézetek szemléltetik, menynyire megosztottá tette a szociális
területen dolgozókat a sajókazaiak
ügye. A lista levelező tagjai szociális munkások, szociálpolitikusok, akik naponta kerülnek kapcsolatba
a mélyszegénységgel. A vita alapkérdéseket feszegetett, ezért a
szakmát tömörítő szervezet, a Szociális Szakmai Szövetség beszélgetésre hívta a sajókazaiakat és a
szakembereket.
- Miként alakulhat ki olyan élethelyzet, amelyben a segítség ennyire
nem jut el a rászorulóhoz? Ki a felelős, hogy ilyen cselekedetre kényszerül egy család? Mi a szociális
munkás feladata? Hol tart a szakmánk, ha ilyen kérdésekre nincsenek releváns válaszaink? - ezekkel
a kérdésekkel indult a vita.
A borsodi falu polgármestere elmondta, a település évi 580 millióból gazdálkodik, és ennek a negyede segélyekre megy el. Stéfán László - utalva az uzsorásokra - azt
mondta: még az a kevéske pénz
sem oda jut, ahová kéne. Az is kiderült, a polgármester tárgyalt már
az Észak-magyarországi Áramszolgáltató munkatársaival (Émász), és
arra jutottak, hogy az adósság rendezése után sem valószínű, hogy
visszaszerelik a villanyórákat. Ahhoz az kéne, hogy a családok házának tulajdoni lapjai rendezettek
legyenek, viszont a cigánytelepen
szinte senkinek nem rendezett. Ráadásul csak akkor lehet visszakötni
az áramot, ha a lakásokban a hálózat rendben van. Ezeknél a házaknál nincs rendben.
A sajókazai Segítő Kéz Aszszonygyülekezet tagjai elmondták: Varga
Dénes törvényt sértett. De szemet
lehet-e hunyni afelett - kérdik -,
hogy olyan méltatlan helyzetben élnek családok, amelyben az éhségtől válik valaki bűnözővé?
- Varga Dénes fizetni akar. De nincs
közmunka, nincs adósságkezelés,
nincs kártyás villanyóra - állítják a
helyiek. A faluban már megalakult
a második segítő gyülekezet is. Az
asszonyok az uzsorások ellen közös bankszámlával léptek fel: erre
havonta utalnak ezer forint körüli
összeget a csoport tagjai. Így, ha
valamelyik családot baj éri, és pénz
kell, kivehet a közösből akkor, ha
részletekben bár, de visszafizeti a
kölcsönt.

- Nem azon kell moralizálgatni,
hogy helyes-e illegálisan áramhoz
jutni. Nem helyes. De ha az a választás, hogy csak így legyen világosság valakinek az otthonában,
akkor természetes, hogy valahogy
beköti magának. És bármelyikünk
bekötné. Elegem lett a sehová nem
vezető levelezésből - így fakadt ki a
vita során Pataki Éva, a szövetség
elnöke. Aztán arra terelődött a szó,
mégis, mit tehet a szociális szakma. Világossá vált, hogy az Émászszal szemben nem elégséges erő,
ha egy "kicsi falu önkormányzata
lép fel". Többen a kistérségi társulásban látnak lehetőséget, így
könnyebben lehetne szociális programokra, közmunkára pályázni.
Csakhogy egyetértettek abban,
hogy annyi közmunka soha nem

Kiskorom óta modell szeretnék lenni,
még most se tettem le róla. Aztán később rendőr. Tetszett, hogy úgy hajtanak a kocsival, a pisztoly, meg a gumibot, a bilincs, meg ha balhé van, menni
kell… szeretem a kihívásokat! Jó volna
elmenni táncolni, de Pest messze van.
A tanáraim azt mondják, legyek ügyvéd
vagy közgazdász. Most itt élek Alsóvadászon, még csak 18 vagyok.
Balogh Tímea
(Sz.: 1990. november 12. – Alsóvadász)
lesz, amekkora a munkanélküliség.
Abban is egyetértés volt, hogy a
szociális munkásoknak fel kell lépniük az ellen, hogy az Émász (és
más szolgáltatók) jogtalanul mehessenek be lakásokba. Segíteniük
kell klienseiket, hogy ne kerülhessenek olyan helyzetbe, mint a sajókazai romák, akiket szabálytalan áramvételezés miatt ítéltek börtönre, és szabtak ki rájuk több százezer forintos bírságokat.

ÓNODY-MOLNÁR DÓRA

„A NÉP HANGJA” ( II.rész )
Jó Pál | 2009.
január 7.| 22:35:09
Egy pozitív hír pop55 készülő
Sajókaza honlapja számára innen a
val óság mél yéről , eg észen
Sajókazáról:
Varga Dénes bevonult a börtönbe,
ahonnan kérelmére február végéig
hazaengedték halasztással. A sajókazai polgármester Varga Dénest
még ma fölvette közmunkásnak.
Hiszünk, nem hiszünk "a közmunka
jótékony hatásában", ez akkor is
szívmelengető hír.
Köszönjük, polgármester úr!
Ratioactiv | 2009
január 6. | 19:03:26
A közmunka jótékony hatásában
nem hiszek. Láttam "dolgozni" közmunkásokat. Hamarosan mellettük
lebzselt néhány családtag, és szépen múlatták az időt. Persze volt,
aki leste, jön-e valaki ellenőrizni.
1. tanulság: Csak állandó felügyelet (pallér) jelenléte esetén várható
el érdemi munka. Nincs igazi motiváció. Ha a szigorú pallér kirúgja a
lógóst - üsse kő. Elmegy dolgozni
feketén, vagy nem is dolgozik, de
gondoskodik magáról.
2. tanulság: A munkaerő-piac kifehérítése és a munka nélkül szerzők
ellenőrzése elengedhetetlen. Nem
mindenki képes az esetleg népes
családból sem közmunkát végezni,
ezzel segélyre jogosultságot szerezni. De egy jó szándékú család képes lenne egy megfelelő nagyságú
háztáji gazdaságot működtetni. Amint ezt sok tízezren tették a tsz-ek
árnyékában. Önellátó is lehetne a
szorgalmas társaság.
3. tanulság: Ház körül végezhető
törpe gazdasági tevékenységre
szorítva őket könnyíthet az önkormányzat a rászorulókon.

Népszabadság, 2009. január 30.
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IndiraBandi | 2009
január 6.| 08:57:21
Konstruktív megoldás a közmunka,
mégis kicsit faramucinak tűnik. Elképzelem Dénest, amint kezében a
bírósági ítélettel belép az ÉMÁSZ
személyzeti osztályán, kitölti a
munkaszerződéshez szükséges dokumentumokat és felvéve az émász logós overált, kimegy a Sólyomtelepre villanyoszlopot gaztalanítani. Megkérdezhetik az ismerősei:
De jó neked Dugó, elálltál dolgozni?
Ááá, nem. Csak loptam az áramot. Hmm-hm.
Jó megoldás lehet a közmunka a
"közingóságok" (buszmegálló, vasúti kocsi, telefonfülke, templomkert
stb.) rongálásakor, helyreállítva az
okozott kárt. Esetünkben első lépésként már az is nagy dolog lenne, ha az áramlopásban érintettek
jogvédelmet kapnának az eljárás
során. A többi lépés már mutathat
arra is, hogyan lehet felszámolni itt
Európa közepén azt a nyomort,
aminek csak egyik kis tünete az
áramlopás.
pille | 2009
január 6.| 00:47:48
Persze csukjanak le mindenkit, aki
nem legális szoftvereket használ,
aki illegálisan szed le zenéket, filmeket, aki megbütykölteti a kábeltv-t, hogy több csatornát nézhessen, aki éjszakai áramra köti a mosógépet stb. Talán kiírhatnánk kis
országunk határaira, hogy: „börtön”
De itt nem csak erről van szó. Egy
lehetetlen, kilátástalan helyzetben
levő szegény családról. Az a megoldás, hogy még lehetetlenebb helyzetbe hozzuk őket? Nem kéne inkább kiutat mutatni? Lehetőségeket? Szerintem a közmunka jó
megoldás lenne. Ráadásul a család
sem szakadna szét!
istvan1209 | 2009
január 6.| 00:21:54
Igen ez így van, csak az a baj hogy
ha ezt egy magyar követi el, akkor
azért nem háborog senki. De én ezt
nem azért írom hogy a romák ellen
legyek, de állítólag ebben az országban egyenjogúság és egyenlőség van, én így tudom.
Én nagyon sajnálom hogy ilyen eszközökhöz kell folyamodniuk, de ezen nem csak az államnak kell segítenie, hanem saját magukon is
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Pl. tanulással, munka-vállalással.
atomi | 2009
január 5.| 23:00:42
A bíró megtehetné, hogy közmunkára ítélné az áramtolvokat. Például a villanyoszlopok tövét rendszeresen kell megpucolni a bozóttól.
Ezt a ledolgozást az áramszolgáltató is felajánlhatná, hiszen a közmunka után fizetendő tb. járulék
nem sodorná veszélybe az államilag garantált éves nyereségét. A
másik érdekelt fél is örülne a kezdeményezésnek egy 20 % munkanélküliséggel sújtott megyében. A
munkalehetőséghez jönne a saját
jogú nyugdíjba beszámítható szolgálati idő.

Azt szeretném üzenni a fiataloknak,
hogy ha lehet, akkor ne hagyják abba a
tanulást hamar, hanem küzdjenek azért, hogy valamivé váljanak, vagy legyen valami szakmájuk és érettségijük.
Ebben az életben nem elég a nyolc osztály!
Rácz Éva Sarolta
(Sz.: 1989. július 12. - Sajókaza)
Jó Pál | 2009
január 3.| 11:42:22
69t69 azt mondja hitsorsos vagyok. Jól értem, hogy lezsidózott?
Szeretném, ha tudná, hogy a mi
falunkban a zsidó közösség története 1944 egy szép tavaszi napján
örökre lezárult. A kétszáz sajókazai
zsidó mind füstbe ment.
69t69 új célcsoportot keres. Ha
velünk kezdi, akkor csak tovább
csökken az adófizetők száma. Mert
mi, akik kommentelünk, adózunk
is. A fasiszták csak locsognak a
nemzetjavításról, de a nemzetvesztésen jár az eszük. Tudjátok mióta
gond Borsodban az orvoshiány?
Hát 1944 óta!
Ratioactiv | 2009
január 2. | 23:50:02
Továbbra is sunyi hangulatkeltés-

nek tartom a szóbanforgó cikket,
az áramszolgáltatóknak igen szolid,
tisztességes eljárása ellen.
Ha az "ártatlanul meghurcolt" áramlopók mellé ügyvédet kell adni,
hogy kibújhassanak törvényes kötelezettségük teljesítése alól, akkor
baj van.
Baj van, ha az áramtolvaj elhiszi,
hogy az ingyen áram néki jár, és
megigazul, ha egymásra találnak
valami altruista publikátorral, aki
nem megnevelni akarja, hanem
mártírként kiállítani. Mert maga is
utálja a villanyszámlást, aki ráadásul folyton emeli a tarifát.
pop55 | 2009
január 2.| 23:26:02
Ratioactiv! Egy településen az önkormányzatnak kell kérni, a rászorultak részére a kártyás órák felszerelését. Úgy gondolom, az önkormányzat fizeti a segélyeket is. Hónap elején begyűjtik a feltöltő kártyákat-és a segély egy bizonyos %át rárakják a kártyára. Ennyi. Ha akarja az önkormányzat, akkor meglehet(ne) csinálni.
A törvény magyarázat (a védendő
fogyasztóé):
http://www.jnszmvakok.hu/
villamosenergia.htm
Ratioactiv | 2009
január 2.| 23:11:20
A kártyás villanyóra hasznos megoldás, de nem erre a problémára. Én
is kártyás mobil telefont használok,
de nem azért, hogy kordában tartsam magam. Szükség szerint töltögetem fel. A kártyás villanyóra sajnos nem sokat segít azokon, akik
nem tudnak beosztani. Akik három
nap alatt nyakára hágnak a segélynek, családi pótléknak, stb. De célszerű lenne például valami segélyező szervezetnek, amelyik így tudná
adagolni és ellenőrizni a juttatásait.
Persze, vannak bejáratott szerveződések, amelyek a nélkülöző nincstelenek támogatására fordított javakat "begyűjtik" maguknak, pár
napi túlélést lehetővé tevő "adományokért". Ezek a kártyákat is elkérhetik gyengéd erőszakkal, és maguk használhatják fel. Esetleg
nagylelkű ellenszolgáltatásként elintézik a segélyezettek számára a
fogyasztásmérőt megkerülő vezeték telepítését.
pop55 | 2009
január 2.| 23:08:01

Mélyszegénység - HÁLÓ
De gonosz vagy te David: Nem kell
többé aláírni semmit, ha kimegy az
Émász-ellenőrizni! Hivatkozni kell a
2008. december elején meghozott
törvényre. Nem kapcsolhatják ki az
áramot!!!!!!!!!
pop55 | 2009
január 2.| 23:02:00
http://www.rmr.hu/?q=node/92
Bevezetik a védendő fogyasztó fogalmát. A védendő fogyasztók olyan szociálisan rászoruló emberek,
akiknél nem lehet majd kikapcsolni
a gázt vagy a villanyt akkor sem, ha
nem fizetnek. A cechet tehát ez esetben a közszolgáltató cég, illetve
annak többi ügyfele, fogyasztója állja.
Ennek folytatásaként ez a speciális
ellátási forma rendszerszerűvé vált,
beépült a szociális igazgatásról és
ellátásokról szóló 1993 évi III. törvény (Szt)rendelkezései közé.
A Szt. 55/A § (3) bekezdése értelmében 2007. január 1-től az előrefizetős készüléket azok igényelhetik, akik:
= lakásfenntartási támogatásban
részesülnek;
= vezetékes gáz-, illetőleg áramszolgáltatási díjtartozásuk miatt,
a szolgáltatást kikapcsolták;
= tartozásuk megfizetése érdekében megállapodást kötnek a
szolgáltatóval, és
= legalább egyéves időtartamra
vállalják a készülék rendeltetésszerű használatát.
A felszerelt készülékek működtetését segíti az a szabály, amely szerint azon személy részére, akinél ilyen készülék működik, a lakásfenntartási támogatást részben
vagy egészben a készülék működtetését lehetővé tevő eszköz (kódhordozó) formájában kell nyújtani
(a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló
63/2006.(III.27.)Korm.rendelet 22.
§-a). Az előrefizetős készülék biztosításának további feltétele, hogy az
illetékes települési önkormányzat
megállapodást kössön a készülék
biztosításáról a területén működő
áram-, illetve gázszolgáltatóval (ezen megállapodás tartalmazza a
kódhordozó formájában nyújtott lakásfenntartási támogatás igénybevételének és a készülék működtetésének szabályait is).

Jó lenne egyszer lemezt kiadni. Zenélni,
híres diszkókban. Persze ezen kívül még
sok mindent szeretnék, de most talán
DJ-ként érezném a legjobban magam.
Váradi Pál
(Sz.: 1990. július 22. - Sajókaza)
A készüléket nyújtó önkormányzatok a készülékek beszerzési és felszerelési költségének 90%-át a
központi költségvetésből visszaigényelhetik.
A fentieken túl, a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény
az ún. védendő fogyasztói kör szociálisan rászoruló, illetve fogyatékkal élő fogyasztók külön kedvezményeként nevesíti (a) az előre fizető mérőhöz való jogot, (b) a részletfizetés, illetve (c) fizetési haladék, és (d) egyéb kedvezmények
mellett.
calmie | 2009
január 2.| 22:19:29
…
- Úgy tudom, "falopásnál" van valami határérték: 7 centiméter (?), ami alatti átmérőjű száraz fát vihet
az ember, afölöttit meg nem?
- Olvastam, mostantól büntetik, ha
valaki az erdőben fejszével sétál?
- A száraz aprófát nem fejszével aprítom?
- Ki méri le a gallyaim átmérőjét?
- Ki méri a nedvességtartalmukat?
- A járőr kocsiban van-e erre hiva-

tott személy, amikor megállítanak?
- Ha nincs, ki bizonyítja az igazamat?
- Nem lehetne-e megszervezni (ahogy a régebbi időkben) az „erdőtakarítást" (?) - amikor az erdőgazdaság tudtával, sőt közreműködésével, a helyi rászorulók összeszedhetik, és hazavihetik a hatalmas erdőterületek aljzatát borító hullott galylyakat?
Van a magyar zsánerfestészetnek
egy örökbecsű darabja. Nem! Nem
az a címe, hogy „A fatolvaj”, hanem, hogy: „Rőzsehordó asszony”.
Az a címe. Nemzeti örökségünk kiemelt darabja.
calmie | 2009
január 2.| 19:04:53
… Én nem élek Sajókazán, de van
ott ismerősöm, aki annyit dolgozott
már kőkeményen, amit társadalmunk 80 százaléka életében nem
fog. Egy villanykörte, egy televízió
és egy mosógép képezi családja
vagyonát. 900.000 forintot kíván
rajta bevasalni, ezek egyéves működtetéséért az áramszolgáltató.
Börtönbe készül.
MIX– REMIX :
= Helyi lakosként azt tudom mondani, hogy egy háromezres település erejét meghaladja egy ezer fős
nyomortelep.
= Tájékoztatásul mondom, hogy Sajókazán majdnem az egész faluban
van gázfűtés, tehát gázártámogatás is van, de - minő szerencsétlen
véletlen - a villanyóra-kikapcsolásban érintett családoknál pont nincs
gázfűtés. Így aztán őnáluk gázár támogatás sincs.
= Van itt még valaki? Az utolsó oltsa le a villanyt!

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

FIZESS ELŐ A HÁLÓ-RA!
600.-Ft/hó x 12 hó = 7.200 Ft/év
HELYETT: 6.000,- FT / ÉV
Előfizetési feltételek a 19.oldal jobb hasábjában!
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Konferencia - HÁLÓ

ITT ÉS MOST

(Konferencia a
felelősségvállalásért)
Ami nagy, az nagynak látszik,
ami kicsi, az kicsinek látszik,

A képzéseken arra törekszünk,
hogy az adott témát minél több
szempontból vegyük nagyító alá, és
a résztvevőket mind szellemileg,
mind pedig érzelmileg megérintsük.
A szerzett benyomások nem csak
az egyén szintjén hatnak, hanem
az élményszerű tanulás hozzájárul
a résztvevő csoportok közösséggé
formálásához is.
A választható témákat diákok körében végzett felmérések alapján, illetve a társadalmi veszélyeket és
az oktatási rendszer hiányait tapasztalva határoztuk meg: önismeret, kommunikáció, szenvedélybetegség, szerelem - párkapcsolat, reklám,
esztétika, tolerancia, közösségfejlesztés.
Módszerek

de nem minden nagy látszik,
de nem minden kicsi látszik.
(Oravecz Imre,
A hopik könyve, részlet)
Vegyük hát NAGYÍTÓ alá!
Ki? Mit? Miért?
A NAGYÍTÓ programot 1995-ben
kezdtük el, németországi példa alapján. Frissen végzett tanárok,
szociálismunkás hallgatók voltunk
és olyan formáját kerestük a középiskolásokkal való szabadidős foglalkozásnak, ahol értelmes és hasznos képzések keretein belül az oktatás és nevelés értékközvetítéssel
és közösségépítéssel együtt érvényesülhet.
A programmal célunk kettős. Egyrészt fontosnak tartjuk a személyiségformálást, másrészt a fiatalok
társadalmi érdeklődését és aktivitását kívánjuk felkelteni, felelősségtudatukat, társadalmi elköteleződésüket szeretnénk serkenteni.
Missziónk: tudatosan és felelősen
végzünk személyiség- és közösségfejlesztést az ifjúság hasznára és a
nagyítósok nagy örömére, épülésére. Szakmai műhelyt teremtünk az
ifjúságsegítők számára, magyarlakta területeken. Alázattal, Isten dicsőségére.
Hogyan?
Hétvégi bentlakásos képzéseket
szervezünk középiskolásoknak., ezeket hívjuk egyszerűen „nagyítós
hétvégék”-nek. A résztvevők általában osztályközösségek, de vannak
más csoportjaink is, például diákönkormányzatok, egyházközségi
csoportok, egyesületek.
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A NAGYÍTÓ módszere a kiscsoportos,
élményszerű feldolgozás, a frontális osztálymunkával szemben. Az egyes témákban való elmélyedésen
túl célunk olyan képességek és
készségek kialakítása, fejlesztése,
amelyekre a szokásos iskolai keretek között nem, vagy csak ritkán
nyílik lehetőség (pl. csoportmunkára való készség, tervezési képesség, célorientáltság, döntési képesség, kommunikációs készség). Ezekre nemcsak a magával szemben igényes embernek van szüksége, hanem a munkaerőpiac részéről is jelentkező igény.

a fenntarthatóság és a Nagyító által képviselt értékek miatt, hogy
képzést, illetve a társadalmi felelősségvállalás keretében önkéntes
programot szervezzünk számukra
is.
Kiadványok, konferenciák
Munkánk során egyre nagyobb
hangsúlyt kapott más ifjúságsegítőkkel való kapcsolat. Különféle
képzéseinken kívül kiadványokkal
és konferenciákkal igyekszünk
megszólítani, segíteni mindazoknak, akik fiatalokkal foglalkoznak:
Nagyító

- Középiskolások Iskolán Kívüli Képzése (módszertani
és játékgyűjtemény, 1999)
Kiegészítés vagy hiánypótlás?
(konferencia-összefoglaló,
2000)
Házon kívül (konferencia-összefoglaló, 2003)
Nagyító - Középiskolások Iskolán Kívüli Képzése (módszertani
és játékgyűjtemény, 2003, II.
kiadás)
Andrea Mewaldt és Zilvinas
Gailius: Ifjúsági vezetők gyakorlati kézikönyve (első kiadás
2004, második kiadás 2005)
Közös(s)ég (konferencia-összefoglaló 2007)
Nagyítás - tanulmányok, beszélgetések, előadások ifjúságsegítőknek (2006-2008)

A szervezők: önkéntesek
A középiskolás képzések szervezői
önkéntesek: fiatal szakemberek,
tanárok, mentálhigiénikusok, teológusok, szociális munkások, valamint főiskolai és egyetemi hallgatók az ország egész területéről.
Munkájukhoz igyekszünk rendszeres szupervíziót biztosítani, illetve
továbbképzéseken és módszertani
gyakorlatokon vehetnek részt, évente két alkalommal.
2008-ban az erdélyi és magyarországi mentorok összeállították a
nagyítós önkéntesek képzésének
részletesen kidolgozandó tematikáját is.
Önkéntes szervezőink között katolikusok, reformátusok és "anonim
keresztények" is vannak. Fontos tapasztalás és egyben példaadás is,
hogy különböző indíttatással is tudunk együttműködni.
A 2008-as év újabb kihívásokat hozott számukra is: a vállalati szektor
felé is nyitottunk. Fontosnak tartjuk

Becsülje meg magát, ne ellenségeskedjen, tiszteljük egymást, és ha lehet, ne dohányozzon!
Lakatos Sándor
(Sz.:1982. szeptember 6. – Sajókaza)
Az idei fő eseményünk: Itt és most,
konferencia a felelősségvállalásért
A felelősség- felelősségvállalás kérdéskörét járjuk körül, elindulva a
személyes, az ember önmagáért
vállalt felelősségétől áttérve a közösségért, a másokért vállalt felelősségre - erős hangsúllyal a civil és
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társadalmi felelősségvállalásra. Végül kitekintünk globális felelősségünkre is. Az előadók között van:
dr. Bagdy Emőke pszichológus,
Zöldy Pál, a férfisátor létrehozója,
Dr. Kerekes Sándor a Corvinus
Egyetem rektorhelyettese,
Molnár-Bánffy Kata, a MOL
szponzorációs igazgatója,
Baritz Laura domonkos rendi
nővér, a Pepsi- Cola magyarországi leányvállalatának volt kereskedelem-fejlesztési menedzsere.
Számos műhely és érdekes feladat,
beszélgetés segít a résztvevőknek
a konferencia alatt nagyító alá venni és láttatni a nagy, meg a kicsi
dolgokat egyaránt. Íme ízelítőül néhány téma a konferencia műhelybeszélgetései és tréningjei közül:
Önismeret, kié a meló?
Fókuszolás, amit testem tud
rólam
Kiégés
Test, szellem, lélek, az ember

Mit

jelent ma Magyarországon
felelősen gondolkodó fiatalnak
lenni és felelősen tevékenykedni (tenni, cselekedni)?
Felelősségvállalás a családban
Kortárssegítés a karrier építés
szolgálatában?!
Természetvédelem: érdekünk,
vagy passziónk?
Az iskola mint kicsinyített társadalom. Felelősségre nevelés
Németországban
DiNaMit DÖK vezetőképzés a
Felvidéken
Konfliktusok és összetartás
Miért félünk az önismerettől
avagy kortárssegítés egy lépés
önmagunkhoz
Természetvédelem: érdekünk,
vagy passziónk?
Globális kihívások és válaszlehetőségek
Elképesztők (improvizációs színház) + esti tábortűz + foci + fürdés
+ jóga + tánc + outdoor feladatok +
Holdköszöntő + Open space (Nyitott tér - beszélgetések a felelősségvállalásról a résztvevőkkel - Mit
viszek haza? Mit tanultam? Miért
vagyok felelős?….)
Szeretettel hívjuk és várjuk mindazokat, akik fiatalokkal foglalkoznak: kortárs segítő, szociális munkás, tanár, az ifjúsági civil, egyházi
ifjúsági csoport tagja).
Helyszín: Berekfürdő, Megbékélés
háza Református Konferencia Központ.
Időpont: 2008.március 20-22.
Ott találkozzunk, ismerkedjünk
meg személyesen!
A Nagyító nevében:

GESZTES OLYMPIA

Béla vagyok. 18 éves. Sajókazán lakom. Ha jó napom van, sokat mosolygok. Ha nincs, akkor beszélni se nagyon szeretek. Ez a lánc a kabalám.
Bízom benne. hogy megvéd a rossztól.
Varga Béla
(1991. szeptember 16. - Sajókaza)
különböző dimenziói
Szociál-terápiás szerepjáték
Önismeret, kell-e nekem rózsa?
A hajszálgyökerek credoja, erdé-

lyi történetek
Civil felelősségvállalás

Nagyító Alapítvány,
6722 Szeged,
Kossuth Lajos sgt.29.
Telefon: 06-(62) 451-662,
06-(20) 571- 6511
e-mail: nagyito@nagyito.hu,
honlap: www.nagyito.hu
„Ha majd belefáradsz abba, hogy
az legyél, aki nem vagy, akkor majd
végre élvezheted az életet. Idővel
rájössz, hogy ez nemcsak örömet
szerez, hanem valami sokkal mélyebbet ad: értelmet az életednek.”
– Coelho –

Dekurzus - egy terápiás
folyamat dokumentálása
Aszód - Majális 2008
A TÉMA FELVEZETÉSE
A témát elkezdeni a legnehezebb.
Honnan induljunk el és hová érkezzünk a téma levezetésének folyamatában? Az általánosból induljunk ki és jussunk el az egyedihez,
majd vissza, vagy fordítva?
A bűnelkövető fiatalokkal kapcsolatos kezelendő problémák, tünetek
jellemzően négy fő területen jelentkeznek: viselkedészavarok, teljesítményzavarok, iskolázottsági és műveltségbeli elmaradások.
Ezek alapján a javítóintézeti növendék reszocializációja olyan komplex
és speciális nevelési folyamatban
zajlik, amelynek célja az antiszociális fejlődésirányú és bűnelkövető fiatal speciális - szociális, nevelési oktatási, mentálhigiénés, egészségügyi- szükségleteinek célszerű
kielégítése. Így lehet befolyásolni
szocializáltsági szintjük növelését,
a társadalmi be- illetve visszailleszkedésük esélyeinek növelését, figyelembe véve a korábbi szociokulturális környezet főbb jellemzőit.
A javítóintézeti nevelésüket töltő fiatalok életútját elemezve két meghatározó tényezőt lényeges kiemelni:
Az egyik: a kriminalizálódást segítő
jelenségek elkerülhetetlensége a
szociokulturális környezetben.
A mai „teljes lefedettséget biztosító” értékválságban a globalizálódás
és a fogyasztói polgárrá nevelés
kulturális csapdájában szorongva,
ahol az agresszív magatartás szokásos és elvárt problémakezelő
eszköz, a felnövekvő generáció legalább annyira bizonytalan, mint a
társadalom felnőtt tagjai. Szeretne
mindenki a lehető leggyorsabban a
lehető legjobb gazdasági helyzetbe
kerülni. A társadalmi együttélés ál-
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talános erkölcsi és morális értékei
ebben a „küzdőtérben” általában
nem jelennek meg. Jelenlegi társadalmi viszonyaink pedig a felelőtlenség és következménynélküliség
öntörvényűségét növelve folyamatosan újratermelik a veszélyeztetett
fiatalok életvezetési problémáit. A
javítóintézeti fiatalok több mint 85
%-a nem fejezte be az általános iskola 8 osztályát. Iskolai előmenetelüket a „kudarcra orientáltság” jellemzi. Az általános iskolákban készített pedagógiai véleményekből
szinte kivétel nélkül előhívható a
„rossz” az „ártalmas” a „közösségre veszélyes” a „megbotránkoztató”
az „agresszív” gyerek képe. Azé, aki
„nem fejleszthető” a „közösségi
normákat nem fogadja el”. Azé, aki
a „nevelőivel tiszteletlen”, sőt gyakran „bántalmazza őket” így „reménytelen minden kísérlet, jó szándék a változtatására, hiszen előbb
vagy utóbb úgyis bűnözővé válik”.
Az iskolák többsége eszköztelenül
nem tudja fékezni kriminalizálódásukat, így azt gyakran felgyorsítják.
A szűkebb és a tágabb környezet
hatásai, direkt és indirekt üzenetei,
jelzései fiataljaink jelentős részét
hívja vagy taszítja a bűnelkövetés
irányába. Kétségtelen, hogy cselekedeteikben saját, személyes döntéseik dominálnak.
Aztán egyszer csak egy pillanatban
eljutnak a felismerésre és elhiszik,
amit sokat hallottak önmagukról,
hogy ők „menthetetlenek”. Más választásuk nincs: sem a család, sem
az iskola, sem a kortársak nem mutatnak olyan értéket és mintát, amit érdemes lenne követni, ami
számára elfogadható és egyben
társadalmilag is elismert.
Az egyéni siker, a boldogulás gyors
és hatékony útját keresve hatékonyan és gyorsan támogatják, erősítik őket felnőtt bűnözői minták.
Előszeretettel fogadják maguk közé
a fiatalokat, jutalmazzák részvételük minden formáját és szigorú egyértelmű normákat, szabályokat mutatnak fel és tartanak be. Mire észreveszik a gyerekek a csapdahelyzetüket, addigra olyan mértékben
váltak potenciális áldozattá, hogy
nagyobb a veszélye a „kiszállásnak”, mint az együttműködés vállalásának.
A másik: a fiatalok kriminalizálódását
fékezni tudó, és számukra esélyt adó
szocializációs moratórium.
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Mi történik azokkal a gyerekekkel,
fiatalokkal, akik visszakerülnek oda, ahonnan bekerültek a javítóintézetbe? Mi történik azokkal a családokkal az alatt az idő alatt, amíg
a gyermekük javítóintézetben nevelkedik? Ha forintosítaná egy közgazdász a két időszak kiadás- és
bevétel mérlegét, mit mutatna:
megérte, megtérült?
Szándékunk szerint a javítóintézeti
nevelés időszakában megerősítjük
a fiatalt pozitív képességeiben,
megismertetjük vele azokat az erkölcsi, morális alapelveket, amelyek szükségesek a normatartó társadalmilag elfogadható életvezetéshez, no és általános iskolai és
szakmunkás bizonyítványt is kaphatnak.
A család támogatása vagy megerősítése és a fiatal visszafogadása
már nem része a javítóintézeti nevelés folyamatának.
Előfordul az, hogy a fiatal nem szeretne visszakerülni volt
környezetébe, családjához, mert tudja mi az, amit biztosan nem szeretne folytatni. Érzelmi szükségleteik kielégítetlensége rosszul fejlett erkölcsi
struktúrát eredményez,
mivel nincs kiért és miért
elfogadni a társadalom
normáit, így az érzelmi rétegekben
gyökerező etikai struktúra megalapozása elmarad. Az erkölcsi fogalmak, értékek személyiségbe történő kívánatos mértékű beépülését
a fiatalkorú bűnelkövetők esetében
nemcsak előéletük veszélyeztető
elemei kérdőjelezik meg, hanem
értelmi nevelésük elhanyagolása is.
Megérzett valamit és megértett
valamit a zárt intézeti nevelés folyamatában, de még nem tudja,
hogy hogyan tovább.
Ekkor kéri, hogy maradhasson még
az intézetben, mint utógondozott.
Vannak gyerekek, akik nem tudnak
kérni. Őket nem hallja meg senki.
Nekik van a legnagyobb szükségük
a figyelmünkre és a fejlesztésükre
fordítandó időre.
1945-ben a MAFIRT Aszódon forgatta a „Valahol Európában” című
háború utáni művészfilmet,
Radványi Géza rendezésében.
2000-ben ezt a filmet is beválogatták a legjobb 12 magyar film toplistájába. Radványi filmje a művészettel nevelés tárháza. Akit megérint

az alkotás, a művészet varázsa, az
többé már nem fordul vissza…
Valamivel többről, mint egy kép keletkezéséről szeretnénk beszámolni. A kép egy falfestmény. Jelenleg
az intézet (az Aszódi Fiúnevelő Intézet - a Szerk.) aulájában látható. Azért fogalmazunk így, vagyis úgy,
hogy „jelenleg”, mert az intézet eddigi történetében többször fordult
már elő az, hogy képet, illetve képeket festettek a fiatalok a falakra.
Elmondás szerint, egy vallásos tartalmú falfestmény díszítette a főbejárati lépcsőházat, amit aztán le
kellett festeni fedőfestékkel, mert
tartalma az 1950-es években nem
volt vállalható. Csaknem minden időszaknak megvoltak a maga
nagyjai. A Barlai vagy a Szalai név
évtizedekig volt meghatározó az intézetben. Barlai Béla festőművész
a hatvanas években nagyméretű
vászonra festett növendékeivel.
Szalai László képei ezt megelőzően
készültek, szintén növendékek bevonásával. Az
1990-es évek közepétől
indult el ismételten a képzőművészeti terápiás igényű és tartalmú alkotó
folyamat intézetünkben,
Virágh Judit műhelyében.
Szeretnénk betekintést
engedni napjaink gyakorlati tevékenységébe egy terápiás
alkotó közösség képalkotási folyamatán keresztül. Az alkotó közösség minden tagja, minden foglalkozást külön-külön dokumentált. A
szakmai leírásokat, reflexiókat átadták egymásnak és ezt használtuk fel a közös folyamatleírás megszerkesztéséhez. Azt gondoljuk
ezért, hogy valamivel többet is bemutatunk az alábbiakban, mint egy
kép keletkezését. Bemutatunk egy
alkotó folyamatot és az abban
résztvevők szakmai működését.
ELŐKÉSZÜLET
A foglalkozások szabatos instrukciókkal kezdődnek és a növendékek
beszámolnak a legutóbbi találkozásunk óta eltelt idő történéseiről.
Együttes festés következik: önarcképek készítése. A felvett digitális
képek feed-back hatásának elemzése. Különböző művészeti technikák és zenei instrumentumok megismerése. Maszkkészítés. Rend és
fegyelem (tréningek). Egymást kö-
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vető csoport dinamikai játékok, közös csoport-térkép rajzolása, festése és szitaportrék készítése, (lásd
később a „Hogyan” módszert).
Röviden ismertetjük
a kép keletkezésének folyamatát:
Csoportunk a XII.-XV.
foglalkozásnál tart.
Festmény-vázlatok, kartonon és
vakrámára feszített vásznon, akril
festékkel.
Papírkartonból fejek, önarcképek,
kéz és láb sablonok kivágása. Ezekkel a pozitív és negatív sablonokkal nyomatokat készítenek,
majd egész alakos figurákat rajzolnak a kartonokra. Ezeket is kivágják, hogy a falra konkrét alakok
kerülhessenek.
5 növendék vállalja, hogy közös falfestményt készít az Aula egyik főfalára. Megtervezzük együtt, hogy
melyik figurák kerüljenek elsőként
a falra. Kiválasztjuk ezeket. Megtervezzük a falfestés gyakorlati fázisait és a festmény átadásának határidejét a pünkösdi ünnepek idejére tesszük.
„Aszódi Édenkert” munkacímmel
kezdjük a nagykép tervezését. Szereplehetőséget kínálunk a jelenleg
hét, majd öt fős növendék-csapat
számára. Ha a bibliai Ádám és Éva
fiainak leszármazottait vennénk
sorra, ki melyik fiú nevét szeretné
megjeleníteni?
Segítséget igényelnek a gyerekek.
Gyakran csak addig hajlandók tenni is valamit, amíg egyénileg is támogatjuk őket, mellettük vagyunk.
Akkor haladunk jól, ha egy kicsit
bíztatjuk őket. Nagyjából elkészülnek a figurákkal.
A XV. csoport-foglalkozás alkalmából fogunk hozzá az Aula falára tervezett falfestmény falterületének
kijelöléséhez (ragasztószalaggal)
és az alapozáshoz, az alapfigurák
falra rajzolásához.
Érezhetővé vált, hogy komoly a kihívás. A XXV. foglalkozás során fogadjuk el, hogy a festmény címe
megváltozik és a továbbiak során
nem az Édenkertet, hanem a „Majális”-t jelenítjük meg. Ez ismét
hosszabb periódus lett, hiszen 11
foglalkozást ölel fel.
A növendékek változását, viselkedését tükrözi az érzés, hogy „művészként” vonulhatnak végig az in-

tézeti folyosón, vagy az intézeti udvaron. Milyen érzés cigaretta-szünetet tartani az igazgatósági „munka-kávé” társaságában? Milyen érzés lehet visszajelzéseket hallani a
képről? Mindezek érzelmi légköre
erősen hatott a képcím végleges kialakítására.
Mi látható a képen? Mit jelképezhet a 3x4 figura?
Miért lettek a kép tartópillérei az először felrakott figurák, Ádám és Éva, az Istenecske és az Ördögöcske? Hogyan keletkezett a kép térhatású, térplasztikája és mennyire
hatott a festésre Szinyei Merse Pál:
Pacsirtája és Majálisa? Ezekre a
kérdésekre nehéz pontos választ
adni. Egy biztos, kék az ég, melyen
bárányfelhők látszanak és egy
szakrális madár-figura látható az égen, a pacsirta helyén. Virágos réten mozognak az alakok és a két
szélső, közép felé haladó futó mozdulatában tükröződik az ég kékje.
Ettől válik a kép közepe plasztikussá, mintha a tér is megmozdulna?
Szerencsés volt a csoport tagjait érintő performance-kirándulás, ahol
emberszámba vették a növendékeinket, akik együtt festhettek, futhattak, focizhattak a helyi felnőttekkel
és velünk nevelőkkel, tanárokkal,
az intézet igazgatójával. Az a tény,
hogy lehet dicsérni őket, ösztönzően hat rájuk. Aki rendetlenkedik,
annak másik feladatot lehet adni
és megnyugszanak a kedélyek. A
létszám alakulása és a munka haladása együtt azt teszik világossá,
hogy öt gyerekkel szerencsésebb
és zökkenőmentesebb az együttmunkálkodás, együttlét. Nagyon érzékenyek a gyerekek. A csapatban
hamar kialakulhatnak torzsalkodások, amelyek az alkotófolyamatot
akadályozhatják. Közben kezdik
megtanulni az önértékelést és tudnak már beszélni a képről. Láthatóan élvezettel tölti el őket a munka,
a képet kezdik magukénak érezni.
TANÍTÁS – ALKOTÁS - GYÓGYÍTÁS
Az a kép, amely a „MAJÁLIS 2008”
címet viseli, (és ennek a publikációnak a témája), a „HOGYAN - módszer”-en alapuló előkészületeket
követően készült el. Röviden ismertetjük a módszer lényegét. Jelen
esetben 8 egymásra épülő technikát sajátítanak el a növendékek:

(1.) FIRKA – kartonra ecsettel, akril
festékkel visznek fel vonalakat,
pontokat, csurgatásokat. Az eszköz
helyes használata (festőkéz, írókéz)
valamint a kéz gesztusai, a „hanyintás” és a „borintás” pontos demonstrációja igen lényeges elem:
(hanyintás, supinatio – borintás,
pronatio) Amikor hanyintó kéztartást alkalmazunk előadunk (tanítás), amikor borintó kéztartást veszünk fel, alkotunk (gyógyítás). A
kéztartás lényeges eleme a klasszikus egyiptomi, görög és római művészetnek. A kéz, mint jelbeszélő
eszköz, a nem verbális információk
gesztusait hordozza. Az elemi módszer átadása, a tanítás nem összemosható az alkotó, vagyis a gyógyító folyamattal. Alapvető igény a
szakszerű, új és hiteles eszközhasználat a helyes kéztartás ismerete.
A festő kéz és az író kéz megkülönböztetése (a helyes eszköz használat) fontos eleme ennek az alkotó
munkának. Itt elsődleges a szabad
mozgás, a gátlások oldása és a
megbeszélések gyakorlása. Tanácsos a síkban való jobb tájékozódás miatt, az agyagozás bevezetése, együtt a firkálással. A véletlenszerű firkavonalak, agyaglapokra is
átírhatók.
(2.) GEOMETRIA – Négyzet, háromszög és egyéb, tetszőleges geometriai formák rajzolását gyakorolják.
A mandala szerű (négyzetbe rajzolt
kör, melyet nyolc részre osztok) ábra, szintén geometrikus elemekből
építkezik. A foglalkozás második
részében agyagból is megmintázzák a lerajzolt formákat. Az elemi,
geometriai alapsémák új, játékos
képek létrehozását teszik lehetővé.
A vonal, mint síkban létező elem,
agyagba karcolva háromdimenzióssá válik: a négyzetből kocka lesz,
ami játékosan tovább alakítható
kapuvá, hamutartóvá, maszkká,
bábfigurává.
(3.) SZIMMETRIA – Azt az instrukciót kapják, hogy egyszerre használják mind a két kezüket és az ily
módon keletkezett szimmetrikus
rajzot vágják ki, oly módon, hogy
pozitív és negatív formák keletkezzenek. Az eddig alkalmazott technikák bevetésével kísérletezzenek.
Önfegyelem és kreativitás párosul
ebben a gyakorlatban. A kivágott
papírlap mint nyomó dúc jut szerephez, melyet az agyagmunkába
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is át lehet vinni. A játékos munka,
mint örömforrás, az ügyesedés,
mint siker, a létrejött alkotás, mint
az elismerés forrása, lesz egyúttal
új élmény tapasztalat.
(4.) TYPIA - Erős fényforrás segítségével, a profiljuk árnyékát körberajzolják és az így létrejött árnyképet, arcélt kivágják. Az egymásról
készített portrék egyrészt a fény,
másrészt a társak segítségével jönnek létre. Mindenki a saját arcélét
festi tovább és készít róla monotypiát, kivágja a papírt és az előzőekben gyakorolt módon készít nyomatokat. A módszer átvihető agyaglapokra és arcél plakettet vagy
más ötletes agyagtárgyat készíthetnek. Fontos, hogy a papírral és
az agyaggal mindig együtt foglalkozzanak, mert a domborítással, a
metszetekkel, a kimélyítésekkel,
az átnyomásokkal olyan felületek
jönnek létre, melyek a síkot, a háromdimenziós térben teszik láthatóvá.
(5.) FIGURA – Valamilyen sematikus alak (pl. bábfigura) létrehozása
a cél, a már eddig gyakorolt technikák alkalmazásával. Jól beválik a
fa lerajzolása, mint amit át lehet
alakítani pl. emberi alakká (analógia: gyökér, törzs, korona). Az agyagból készített lapokról ekkor lehet áttérni az agyaghurkákkal való
térábrázolásra. A plasztika belseje
ilyen módon üreges marad. Az emberi test arányairól most tanácsos
ismertetést adni, majd a gyakorlatban is kipróbálni az elméletet. Egymást is körbe lehet rajzolni, egyegy jellegzetes pózban, hason fekve a kartonon. Az eddig megismert
technikák segítségével, miként az
arcélnél már bevált, most az egész
alakkal lehet foglalkozni.
(6.) MASZK – Digitális fényképezőgéppel „szita portrét” készítek egy
szita segítségével. Szlogen: „átlátunk a szitán”… Itt az a tapasztalat,
hogy ha levetítjük a felvett képeket, töredezett mozaikfelület lesz
látható, melyet véletlenszerű torzítások, árnyékok szabdalnak, tesznek érdekes látvánnyá. Magukra
ismernek és felfedezik, hogy amit
eddig gyakoroltak síkban és plasztikában, azt egy arcuk elé tartott,
arra árnyékot vető szitával is elő lehet állítani. A gyakorlatot gipszes
géz, drótból hajtogatott váz és egyéb segédanyag által készített
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maszk létrehozásával érdemes
folytatni. Száradás után a maszkokat akril festékkel tanácsos befesteni.
(7.) TÁJKÉP – Miután a fa és az emberi figura már a rendelkezésükre
áll, érdemes ezeket tájkép formájában megjeleníteni. A síkon, hogyan
lehet teret ábrázolni? A perspektívát hogyan lehet létrehozni? Ha papírdoboz átalakításával, tájkép makettet, vagy agyagból tájkép domborművet készítünk, ezek segítségével könnyebb elmagyarázni a tér
szerkezetét. Mivel a falfestmény
helye már ki van jelölve az intézeti
aula egyik falán, a kivágott életnagyságú figurákat a helyszínen
felragasztják a falra. Azt veszik
szemügyre, hogy a kivágott negatív
és pozitív formák, hogyan érvényesülnek a falon? Az egymásra
helyezett tett figurák hatására
megszületik a festmény munkacíme: „Aszódi Édenkert”.
(8.) TÉRMUNKA – Mivel nagyméretű a tervezett kép, állványzat segítségével lehet dolgozni a falon. Ragasztószalaggal keretet készítenek, majd előbb a hátteret festik,
akril festékkel. Hosszadalmasan alakul ki, hogy milyen mozdulatok
váljanak láthatóvá, hogy hány alak
legyen a képen. Végül „Majális 2008.” lett az alkotás címe. Egy oldalsó falrészen az alkotók tenyérlenyomataikat is hátrahagyták, és a
nevüket is felírták. Ünnepélyes
képavatás zárta ezt a folyamatot,
szentmisével és beszélgetéssel
egybekötött fogadással, ahol az alkotók szavalással, reppeléssel és
színielőadással is szerepeltek.
ÉG ÉS FÖLD KÖZÖTT
Az első csoport egy geometriai feladat, egy közös kép elkészítésével
kezdődött. A kép a terapeuta számára egy geometriai analízis, mely
képet ad az egyének csoporton belüli helyzetéről. A képen való megjelenés, megjelenítés igazi beavatás
számára.
A csoport sokáig próbálgatta határait, határainkat. Intenzív kísérleteket tettünk a csoport informális vezetői közötti összhang megbontására. A csoport vezetője egy egyéni
festés után megkérte, hogy csináljunk valami zenés feladatot. Egy
kör alakú asztalt ültünk körbe tizenhárman. A csoportvezető tera-

peuta egy szürke műanyag csövet
szólaltatott meg didgeridu-ként alkalmazva, majd körbeadta. Nagy
csend lett. Próbálgatták, egymás után. Bíztatta őket, hogy ami kijön az
az Ő hangja, és az jó. Nevettek egymáson, magukon. Versenyeztek
egymással, kinek hogy szól, de
meghallgatták és kivárták egymást.
Rend lett. Ellenállással egy-két esetben találkoztunk. Esetükben a
gátlások lassabban oldódtak fel. A
csoport vezetőjének próbálkozásait
hatalmas nevetések és kritikák kísérték. Jó alkalom volt arra, hogy
vele szembeni szorongásaikat kiéljék. A cső után a dorombot és a furulyát mutatott be a csoport vezetője, amit hasonló reakciókkal fogadtak. A csoport zárásaként egy közös éneklésre hívta a vezető a társaságot. Halottak napja alkalmából
halottaink tiszteletére közösen magánhangzókat hangoztattak, először együtt ugyanazt, majd mindenki a magáét. A vége egy hangos közös üvöltésbe torkollott.
Az egész falat betöltő festményt a
fiatalok hétről hétre készítették. A
kép munkacíme az „Aszódi édenkert” lett. A konkrét falfestést megelőzte az a műhelymunka, ami az
előkészületet jelentette. Az előkészület során minden növendéket
körberajzoltunk, az ő lenyomatuk
képezték azokat az alakokat, akik
a falfestményre sablonok formájában helyeztünk el. A képen szereplő alakok - elképzeléseink szerint maga az alkotó közösség volt.
A biblikus téma a teremtés-mítosz
volt. Az alkotóközösség tagjai mind
megszemélyesítettek egy-egy bibliai alakot. A festőművész az alkotó
atya szerepét kapta. Ő kívülről irányította az alkotást. Az intézeti zene-terapeuta Ádámot személyesítette meg, Évát a képzőművésztanárnő, a növendékek pedig az ő
leszármazottai voltak. A képzőművész-tanárnővel közösen is a festettünk a fiúkkal a falra.
A festménykészítés, érdekes módon, hatott környezetére. Megfigyelhető és érzékelhető volt az a
hatás, amit a kép - az egyes készültségi fázisokban - tett az intézet
nevelőire és növendékeire egyaránt. Ennek fényében a környezet
is hatott a kép alkotóira, alakítva
ezzel a festményt, válva a kép alkotójává, formáló erejévé.
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Először elkészítettük az alapokat, a
hátteret, majd felhelyeztük a sablonokat. A sablonok több helyen átfedésekkel lettek körbefestve, így a
képen szereplő alakok között sok a
kapcsolat, sok helyen részei egymásnak. A képre mozgásban lévő
alakok kerültek, Így sok a dinamika
és az esemény. Az alakok sablonszerűségét megszünteti az, hogy a
gyerekek mindegyiket más-más színűre festették, valamint feldíszítették. A díszítések sok archaikus mintát mutatnak. Az alakok különbözően viszonyulnak a földhöz és az éghez. Van alak, aki sötét, föld színű
és van, aki egész légies, ég színű.
Az égre egy pacsirta háta mögött
napkorong, valamint felhők kerültek. Az ég a madár körül világos. A
középső alak egyik kezét az ég, a
madár, másik kezét a föld felé tartja. Ez a festmény szakrális tartalma. A madár a spiritualitás, a
szellemi megjelenítője.
A középső alak felé fordul, megpróbálja elérni. Ez a mozdulat lehet
tánc is. A forgó dervisek táncuk során egyik kezüket az ég felé, a másikat a föld felé tartva forognak.
Ők, mint csatorna az ég és a föld
között forognak, feladatuk összekötni az eget és a földet. Szimbolizálhatja ez a művészettel való gyógyító tevékenységet is. Mivel a gyerekekkel együtt festettünk, ezért átélhettük azokat az érzéseket, amiket az alkotás során a gyerekek is
átélhettek, a feszültséget köztem
és a felület között, frusztrációt és
kihívást, elégedettséget és örömöt.

Több hasonlóságot, közös pontot találtunk az
alkotási folyamat alatt a zenéléssel.
Ez a ”szociális” festés olyan volt, mint az örömzene. A barlangfestésnél a festék fújása, a fújás
aktusának teremtő gesztusa, a cső fújásának is
alapgondolata.

SZABADDÁ VÁLTAN
A folyamat során a terápián történt eseményekről, érzésekről folyamatosan feljegyzéseket
készítettünk, és a dekurzIókat megosztottuk
egymással. Ez biztosította számunkra a folyamat
objektiválásának lehetőségét, és az információáramlás kiterjesztését. Minden alkalmat előre
közösen megterveztünk a kezdésétől a lezárásig. Azokat a zenés játékokat, amiket a csoporton alkalmaztunk, megosztottuk egymással.
A festmény elkészítése két hónapba telt. Ennek
során a növendékek különböző állapotokon
mentek keresztül. Egyrészt igazi alkotó közösséggé váltak. Feszültségeikkel, frusztrációikkal
folyamatosan dolgoznunk kellett. Általános állapotukat nagyban meghatározta, hogy ítéletük
töltésének melyik fázisában tartottak, esetleg
még további ítéletekre vártak, valamint hatással
voltak rájuk a csoportbeli történések, konfliktusok és természetesen a külvilággal való aktuális
kapcsolatuk.
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NYOMDAI
KIVITELEZÉS:

„Hogyan is kezdjem, ha már elkezdtem, ha már festhettem?
Ha látom a szíveket, amiket akartam, pedig vakartam
Kezemet, játszottam eszemet, futottam Kisbéren,
Hogy a menetet mi nyerjük meg gyerekek, hogy a vad
Színek orgiája hozzon minket versenylázba, az örök majálison
Amikor falra festetjük saját Majálisunk embereit, erről reppelek,
Hogyan is folytassam, ha minden aszódi rokon, minden gyerekfejjel
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Velünk együtt a szöveget, a festett falon szállva, akár
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Kezdjem, ha már elkezdtem, amit festettem, amit reppeltem,
Veletek barátaim, akikkel itt együtt rohanok, futok és nyerek, vidáman,
szabadon ünneplő emberek, akik láthatják, miként ügyesedek?”
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▲

... TITKOM ...
... TITKOM ...

▲

A mi csaMINDENE- ládunkban
MET elnem szovesztettem
kás MEG…és ez szaÖLELNI
baddá tett.
a másikat.

▲

Itt dolgozom … annak
ellenére, hogy úgy vélem, minden gerincgyógyász CSALÓ.
(Egy céges születésnapi
üdvözlőkártya
felhasználásával)

▲

Egy öngyilkos krízis telefon-szolgálat önkéntese
vagyok. Mások el se
tudják képzelni, menynyire FELTÖLT az, hogy
a vonal másik végén
lehetek ...
SOSE FÉLJ FELHÍVNI!.

TÁRGYAK
BESZÉLGETNEK

Hiszek
abban,
hogy az
emberek
TERMÉSZETÜKNÉL
FOGVA

▲

▲

Néha azt
hiszem,
hogy az
élettelen

egymással,
jók.
amikor
nincs
Az orvos
ember a
felhívott az
közelben. eredménnyel:
meddő vagy.

SZOPTAM a

hüvelykujjamat!

GRATULÁLOK!
LÁNY!

Tudom,
ELFELEJTESZ, és

én semmit se
tehetek
ez ellen.

▲

▲

Bárcsak közelebb lennék a
szüleimhez.
Bármit megtennék azért,
hogy IGAZÁN
megismerjem
őket … mielőtt túl késő
lenne.

De ezt sose
mondtam
el neked.

▲

▲

25 éves
koromig

Forrás: http://postsecret.blogspot.com

