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BEVEZETŐ HELYETT
GYEREKHÁZ, JÁTSZÓHÁZ? GYEREKESÉLYPROGRAM?

A

mikor először hallottunk róluk, nem tudtuk, hogy mit takarnak a címbeli megnevezések. Mégis úgy gondoltuk: „kell nekünk”. Sok család számára utolsó szalmaszálnak, kapaszkodónak reméltük.

A településünkről
Magyargéc 920 lélekszámú település, Salgótarján és Szécsény városok között, szép
természeti környezetben található kisközség. Teljes az infrastruktúra-kiépítettség
(víz, gáz, csatorna, kábeltévé, internet, 100 százalékban aszfaltozott úthálózat).
Az önkormányzat kétcsoportos óvodát, nyolcosztályos általános iskolát, körjegyzőséget, idősek klubját, főzőkonyhát, falugondnoki hálózatot, házi segítségnyújtást,
gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatást működtet, üzemeltet.
A szép természeti környezet, a kiépített közművek és a kiterjedt intézményhálózat
viszont nem párosul az itt élő emberek gazdagságával.
A község lakosságának 42 százaléka cigány származású. Az óvodában 80 százalék, az iskolában 70 százalék a cigány gyermekek aránya. Az emelkedő tendencia
– a rossz életkörülmények, a hátrányos munkaerő-piaci helyzet mellett – részben
a szociálpolitikai támogatás kínálta lehetőségek „kihasználásának” tulajdonítható.
Annak, hogy a rosszul szabályozott „szocpol”-ból minden minőségi követelmény és
távlati elképzelés nélkül akár fenntarthatatlan nyomortanyát is lehetett építeni.

Az „Út a munkához” programról
Településünkön közel 30 százalékos a munkanélküliségi arány; községünkben és
a kistérségben is nagyon nehéz elhelyezkedni, munkát találni az itt élőknek. Napjainkban az önkormányzat 110 fő munkaképes lakost tart számon, akik az „Út
a munkához” program keretében a jövőben nem rendszeres szociális segélyben ré-
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szesülnek, hanem rendelkezésre állási támogatást (RÁT) kapnak. Ők május 1-jétől
közfoglalkoztatásban vesznek részt.
Magyargéc, úgy érzem, az „Út a munkához” programmal bizony csapdába került. Miért mondom ezt?
Önkormányzatunk már az elmúlt években is nagy hangsúlyt helyezett a közcélú,
közhasznú, közmunka-programos foglalkoztatásra; a foglalkoztatottak átlagos létszáma 25 fő volt. Községünkben majdnem minden árkot, utat, átereszt kitisztítottunk, bozótot, bokrot kivágattunk. A temetők, parkok kaszálását rendszeresen elvégeztük. A programhoz igazodó közfoglalkoztatási terv elkészítése nem volt könnyű
munka, és meg kellett mozgassuk a fantáziánkat, hogy hasznos, ésszerű feladatokat
tervezhessünk a RÁT-on levő lakosainknak.

A GYEP-ről
Hogy miért kellett Magyargécnek a gyerekesélyprogram, a GYEP?
Magyargécben soha nem volt nézeteltérés, konfliktus a cigány és a nem cigány
származású lakosok között, sokan vegyes házasságban élnek. Bennünket a cigánykérdés szerencsére elkerült. Nem a származása, emberi mivolta alapján alkotunk véleményt az egyénekről, hanem viselkedésükkel adnak képet saját magukról.
Mára azonban kialakult, jól látható a cigányságon belüli rétegződés:
 nagyon szegények (lepusztult környezet, legalább öt-hat gyermek),
 átlagos, dolgos emberek (rendezett lakókörnyezet, legfeljebb két-három gyermek),
 vállalkozók, jobb körülmények között élők (igényes házak, két gyermek).
Az első kategóriába a szegregált környezetben élő, Petőfi utcai lakosok tartoznak.
Nyolc ház alkotja a telepet, amelynek lakásaiba egymás közelségét keresve – az otthonteremtési kedvezményt (ismertebb nevén szocpolt) igénybe véve – költöztek be a
lakók. Itt 45 gyermek él napról napra rossz, embertelen körülmények között, szinte
feneketlen nyomorban.
A gyermekek helyzetének javítására jó lehetőséget láttunk a gyerekesély-programban, és sok reményt fűztünk a GYEP keretében működtethető gyerekházhoz is.
A gyerekház közel három éve létesült, a fenntartásáról (a rezsiköltség fedezéséről)
az önkormányzat gondoskodik.
Véleményem szerint a magyargéci gyerekház a kistérség egyik legjobban működő
háza.
A gyerekház a dolgozók áldozatos munkája révén sokrétű, sokszínű programot
szervez a gyermekek és a szülők részére; a képességek fejlesztéséhez szükséges szolgáltatások hatékonysága követeli meg a gyerek és a szülő együttes jelenlétét.
A ház dolgozóinak fő törekvése, hogy minél nagyobb számban körükbe vonják
elsősorban azokat a gyerekeket, illetve családokat, akik a leginkább elhanyagolt kör-
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nyezetben és a legrosszabb körülmények között élnek. A Petőfi utcai szülők közül
majdnem mindegyikével meg kell értetni, hogy mit jelent „szülőnek” lenni: a szereteten felül kötelességük elősegíteni gyermekeik képességeinek kibontakoztatását.
Ehhez nyújt segítséget a gyerekház az ottani programokban való részvétel során.

Az iskolai koordinátorról és a szociális munkásról
Végül essen szó az iskolai koordinátorról és a szociális munkásról.
Említettem már, hogy a Petőfi utcában 45 gyerek lakik; közülük nagyon soknak
tetemes az iskolai hiányzása. Az iskolai koordinátor a családlátogatások alkalmával
mindig hangsúlyozza az iskolába járás fontosságát, szorgalmazza a tanítási órákon
való részvételt (ittléte óta csökkent is az iskolai hiányzások száma). Fontos feladata
még az egyéni foglalkozások, korrepetálások szervezése.
A szociális munkás, aki kizárólag a Petőfi utcában lakókkal foglalkozik, a hiányzó
(elveszített, kimosott, néha elégetett, netán eladott) hivatalos okmányok megszerzéséhez nyújt segítséget. Az ingatlanok tulajdonviszonyainak tisztázásában, a közműhátralékok felderítésében is tevékenyen kiveszi a részét. Tisztasági, lomtalanítási nap
szervezésében aktív segítője az önkormányzatnak. Elmondható róla: „fontos, szerves
része lett a Petőfi utcai közösségnek”.

Kitekintés
A telep problémáinak, gondjainak megoldása az önkormányzat sürgető feladata
a község jövője szempontjából. Az elmúlt évtizedben már szereztünk tapasztalatokat, voltak próbálkozásaink a helyzet javítására (ruhaosztás, tisztító meszelés, közös mosógép, centrifuga biztosítása, a telep takarítása, házfelújítás, iskolába hordás,
közművek visszakapcsolása).
Ha a jövőben is támaszkodhatunk a településünkön dolgozó szakemberekre, és
jó együttműködést tudunk velük kialakítani, megosztva a felemelkedést elősegítő
feladatokat, remélhetőleg változást érünk el, és jó irányba terelhetjük lakosainkat,
elsősorban a Petőfi utcában élő rossz helyzetűeket.
Ennek eléréséhez nyújtanak biztatást a gyerekesélyprogram keretében megvalósult szolgáltatások és a gyerekház eddigi tapasztalatai.
Magyargéc, 2009. április 3.

Velki Róbert
polgármester
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Bass L ászló, Farkas Z sombor

Gyermekes családok helyzete a szécsényi
kistérségben, 2004–2008

A

2006 márciusára elkészült Gyermekszegénység Elleni Nemzeti Program lefektette
azokat a legfontosabb alapelveket és célkitűzéseket, amelyek szükségesek a gyerekes
családok életkörülményeinek javításához. A programot az Országgyűlés 2007 májusában határozat formájában fogadta el „Legyen jobb a gyermekeknek!” Nemzeti
Stratégia néven.1 A program gyakorlati megvalósítása, a célok és eszközök alkalmazási kísérlete 2006 nyarán kezdődött el a szécsényi kistérségben. A Szécsényi Gyerekesély Program (SZGYP) keretében azóta sok minden történt. A Nemzeti Stratégia fejlesztési területeinek megfelelően elindultak szolgáltatások, együttműködés
alakult ki a helyi döntéshozókkal és szakemberekkel. Az idáig vezető út korábban
sem volt és ma sem mentes buktatóktól, a forrásigényes foglalkoztatás és a lakáshelyzet terén nem nyílt lehetőség hatékony beavatkozásokra, miközben a gyerekek korai
képességgondozása vagy az ifjúsági korosztály megszólítása jól halad.
A Szécsényi Gyerekesély Program hét fejlesztési területet fed le, amelyek együttműködése, komplexitása a megvalósítás szempontjából alapvető fontosságú.2
Az SZGYP célja, hogy szolgáltatásokat nyújtson egy szolgáltatáshiányos kistérségben, elősegítve ezzel a szegénység és a társadalmi kirekesztődés csökkentését, illetve
azok újratermelődéséi mechanizmusainak megszakítását. A hét ún. altevékenység
a gyerekes családok számára vagy eddig nem létező szolgáltatásokat nyújt, vagy
kiegészíteni-fejleszteni kívánja a működő intézményeket és szolgáltatásokat. Az
altevékenységek – a gyerekek életkorának megfelelően korcsoportonként – a 0–18
év közötti gyerekeket és fiatalokat szólítják meg, de a program bizonyos területein
a szülők is célcsoportját jelentik.

1
2

Az Országgyűlés 47/2007. (V. 31.) OGY határozata a „Legyen jobb a gyermekeknek!”
Nemzeti Stratégiáról, 2007–2032. Magyar Közlöny, 2007, 67: 4733–4749.
A program indulása óta önálló fejlesztési területté vált a foglalkoztatást és fenntarthatóságot elősegítő szociális szövetkezet.
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Az SZGYP fejlesztési területei
1. A szülők foglalkoztatási esélyeinek javítása, munkahelyteremtés
2. Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások fejlesztése a szegénységben élő gyerekes családok problémáinak hatékonyabb kezelése érdekében
3. A gyermekek táplálkozásának, egészségügyi ellátásának javítása
4. A korai képességfejlődés biztosítása és a sikeres iskolakezdés előkészítése a
„Biztos Kezdet” program működtetésével és óvodai fejlesztéssel
5. A közoktatás fejlesztése a deszegregáció és a sikeres középiskolai továbbtanulás
érdekében
6. Ifjúságfejlesztés, közös terek, szolgáltatások és programok a fiatalok társadalmi
részvételének javítása érdekében
7. Információs társadalom fejlesztése

A szécsényi kistérség – a leghátrányosabbak között
A szécsényi kistérség az Észak-Magyarország régióban található (1. ábra). Nógrád
megye legkisebb statisztikai-területfejlesztési térsége, amely a legújabb besorolás szerint3 nincs ugyan az ország lakosságának 10 százalékát kitevő 33 leghátrányosabb
kistérség között, de fejlettségi sorrendben a 35. leghátrányosabb helyzetű.

Forrás: KSH (2008)

1. ábra: A kedvezményezett kistérségek és a szécsényi kistérség
3

A területfejlesztés kedvezményezett térségeinek 2007. évi besorolása a 67/2007. (VI.28.)
OGY-határozat és a 2007. évi CVII. törvénnyel módosított 2004. évi CVII. törvény, illetve a 311/2007. (XI.17.) kormányhatározat alapján.
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A kistérség – foglalkoztatási, gazdasági, szociális, infrastrukturális és társadalmi
indikátorok alapján kialakított – komplex mutatójának értéke 2,19 pont, amely jóval
az átlag alatt marad (2,90 pont), ugyanakkor mindössze 0,2 ponttal magasabb, mint
a 33 leghátrányosabb kistérség sorát záró lengyeltóti kistérség (2,17 pont).
Kitekintve a kistérség határain túlra: mind a megye, mind a régió az ország leghátrányosabb helyzetű térségei közé tartozik. Az észak-magyarországi régió komplex
mutatója – az észak-alföldivel azonos értékkel – a legrosszabb. Észak-Magyarország
28 kistérsége közül 21-ben rosszabbak a komplex mutatók, mint az átlag, és 15 kistérség került a népesség 15 százalékát kitevő leghátrányosabb helyzetű kistérségek
közé. A megyék rangsorában Nógrádnál csak Szabolcs-Szatmár-Bereg és BorsodAbaúj-Zemplén megye társadalmi-gazdasági mutatói kedvezőtlenebbek.
A 20 200 lakosú kistérség központja Szécsény város, amely 6359 fős népességével
csak Rétságot előzi meg a hat nógrádi város sorában. A többi tizenkét község lakosságszáma 380 és 1900 fő között változik (1. táblázat). Legkisebb az ófalujáról ismert
Hollókő, legnépesebb a szintén a palóc centrumhoz tartozó Rimóc.
1. táblázat: A szécsényi kistérség lakónépességének változása
1990 és 2006 között (fő)
Település

Népesség száma (fő)
1990-ben

2006-ban

Szécsény

6947

6359

Endrefalva

1243

1310

Hollókő

486

382

Ludányhalászi

1591

1599

Magyargéc

876

925

Nagylóc

1933

1678

Nógrádmegyer

1793

1756

Nógrádsipek

894

725

Nógrádszakál

709

648

Piliny
Rimóc
Szécsényfelfalu
Varsány
Kistérség összesen

691

652

1993

1888

521

474

1876

1769

21553

20165

Forrás: KSH (2006)
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A szegénység mértéke és mélysége
Az országos adatok szerint 2005–2008 között a gyermekes családok 18–19 százaléka
élt a mediánjövedelem 60 százaléka alatti jövedelemből. A szécsényi kistérségben
ennél az aránynál jelentősen nagyobb mértékű a gyermekek szegénysége: 2007-ben
elérte a 40 százalékot, azaz kétszer magasabb volt az országos értékeknél, 2008-ra
a szegény családok aránya tovább nőtt a kistérségben (2. táblázat).
„Nógrád megye alapvetően egy nagyon szegény vidék. Nemcsak helyben nincsen
munka, hanem a környező városokban sincs.” (önkormányzat jogi előadó)
„Nagyon nehéz a megélhetés. Ugye, Észak-Magyarországon vagyunk, Nógrád
megyében, ami köztudottan az egyik legszegényebb térsége az országnak.” (óvónő)
„Nemcsak a cigányok között vannak szegények, hanem a falusiak között is. Ott,
ahol a munkalehetőségek megszűntek, ahol nincs kereset, ott nincs miből vagánykodni, ugye.” (tanító)

2. táblázat: A szegénységi ráta* alakulása a teljes népességben és
a gyermeket nevelő családok között, 2003–2008 (személyek aránya, %)4
Szécsényi
kistérség 4

Országos**

Év

Teljes népesség

Gyerekes családok

Gyerekes családok

2003

13,8

19,4

–

2004

–

–

38,3

2005

13,2

18,1

33,1

2007

12,7

19,0

40,4

2008

–

–

43,6

* Az egy fogyasztási egységre (OECD1) jutó jövedelem mediánjának 60%-a alatt.
** Forrás: TÁRKI Monitor 2003, 2005, 2007.

A gyermekes családok szegénységének feltárásához a jövedelem vizsgálata mellett a családok szubjektív anyagi helyzetét és az alapvető szükségletek (gyógyszer,
élelem megvásárlása, rezsi, ruházkodás, közlekedés) kielégítettségének mértékét is
vizsgáltuk. A megkérdezettek kb. egyötöde tartotta családját „szegénynek”, az alapvető szükségletek kielégítését (két vagy több területen) a minta egyharmada tartotta
problematikusnak (3. táblázat). A három szempont (jövedelem, szubjektív helyzet,
szükségletek) együttes vizsgálata arra mutat rá, hogy 2004–2008 között a minta
4

Saját jövedelemmérésünk és a Tárki adatfelvétele közötti módszertani eltérések miatt a
szécsényi kistérség adatait korrigáltuk (mintegy 15%-kal megnöveltük). E korrekció után
a szécsényi kistérségben élő gyermekes családok egy fogyasztási egységre jutó jövedelmének mediánjai az országos átlagnak kb. 75%-át érik el, ami Nógrád megye gazdasági és
jövedelmi viszonyainak más mutatóit vizsgálva reálisnak tűnik (lásd 1–2. melléklet).
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fele (44,7%) egyik szempontból sem tekinthető szegénynek, ezzel szemben a vizsgált
családok egytizede (10,2%) mindhárom területen deprivált volt. Ezek az arányok
megfelelnek a korábbi szakirodalmi tapasztalatoknak (Havasi, 20025).
3. táblázat: A jövedelmi, a szubjektív és a fogyasztási szegénység alakulása a szécsényi
kistérségben 2004–2007 között (különböző szempontból szegények aránya, %)
Mutató

2004

2005

2007

2008

17

21

21

22

Fogyasztási szegénység
(2–6 szükségletre nem jut pénz)

39

25

41

36

Jövedelmi szegénység
(medián 60%-a alatt)

38

33

40

44

Egyik szempontból sem szegény

42

52

40

42

Mindhárom szempontból szegény

8

9

12

16

Szubjektív szegénység
(„teljes mértékben szegény”)

Ebben a többszempontú megközelítésben már érzékelhető a változás 2004 és
2008 között: a depriváltak aránya a négy év vizsgálat során folyamatosan nő, 2008ban duplája a 2004-es értéknek (2. ábra). Ez a romlás egyértelműen a roma családok
helyzetének változásából fakad: míg a nem romák körében a depriváció alacsony és
változatlan arányban jelentkezik (2–3%-os), addig a roma családok között a minden
szempontból szegények aránya négy év alatt 16-ról 45 százalékra emelkedett!
depriváció – nem romák között

depriváció – romák között

50

45,3

45
40

33,8

35
30
25

21,4

20

16,1

15
10
5

3,6

3,1

2,1

2,1

0
2004

2005

2007

2008

2. ábra: A deprivált családok arányának változása kisebbségi hovatartozás szerint
a szécsényi kistérségben 2004–-2008 között (%)
5

Az idézett tanulmány mutatói némileg eltérnek az általunk használtaktól. Saját elemzésünkből itt kimaradt lakásszegénység vizsgálata (a lakáshelyzettel a későbbiekben foglalkozunk még).
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A szegénységet és annak mértékét elsődlegesen a munkanélküliség, a munkaerőpiacról való kirekesztődés határozza meg. Országosan „a 20 év alatti gyermekkel
rendelkező majdnem 1,3 millió háztartás 89%-ában vannak aktív keresők, 11%-ában
nincsenek”.6 Ehhez képest a szécsényi kistérségben élő gyerekes családok 34 százalékában nem volt aktív kereső 2008-ban. A háztartásokon belül a foglalkoztatottak
aránya alapvetően befolyásolja a jövedelmi viszonyokat. A munkából szerzett jövedelmet sem a segélyek, sem a feketemunka nem pótolja. „A kereső nélküli családok
jövedelme mintegy 25–30 százalékkal alacsonyabb azokénál, ahol legalább egy kereső
van” (Ferge, 2008).
„Egy családnál, ahol mind a két szülő dolgozik, persze ott is lehetnek problémák.
De vannak olyan családok, ahol senki sem dolgozik, csak állami támogatásból élnek…” (önkormányzat, ügyintéző)
„Mikor arról beszélgetünk, hogy mi az a munka, mi az, hogy dolgozni, nem tudják – hát az ő anyja, apja nem dolgozik. »És akkor honnan van pénzetek, hogyha nem
dolgoznak?« – szoktam kérdezni. »Hát hozza a postás« – mondják. És ebbe nőnek
bele, ezt látják, ez a példa nekik.” (óvodavezető)
„Kiszorultak a környező gyárakból, ahova eddig jártak, hiszen azok is megszűntek
vagy kisebb létszámmal üzemelnek. Nagyon kilátástalan, nincs munkalehetőség itt
a faluban egyáltalán. A feketemunka az rendkívüli módon él – tulajdonképpen itt a
faluban mintha az egyetlen megélhetési forma ez lenne, illetve a segélyekből próbálnak valamilyen szinten fönnmaradni.” (iskolaigazgató)

Bár az elmúlt négy évben egyre csökken a piaci jövedelemmel rendelkező családok aránya, a gyermekes családok között a legnagyobb arányban a munkajövedelmek7 jelentenek jövedelemforrást (a gyermeknevelési támogatások mellett, ami
minden családban jelen van). A bejelentett állandó munka csökkenésével arányosan csökken az alkalmi (legális és fekete-) munkákhoz való hozzájutás lehetősége is.
A segélyekhez való hozzáférés 2004 és 2008 között javult, ma a családok 23 százaléka részesül valamilyen segélyben. Valamilyen nyugdíj, illetve nyugdíjszerű ellátás
a családok kb. negyedében jelent bevételt, egyéb forrásra (ez elsősorban családi, rokoni támogatást jelent) egyre kevesebben számíthatnak (3. ábra).

6
7

KSH Társadalmi jellemzők, 2007: 7.
Munkából, piacról származó jövedelem a főállásból származó rendszeres munkabér, fizetés, a mellékfoglalkozásból, másodállásból származó jövedelem, a vállalkozásból, alkalmi
munkából és a mezőgazdasági termelésből származó jövedelem (KSH, 2007). Idetartoznak a közfoglalkoztatásból származó jövedelmek is.
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2004
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2005

2007

2008

90,8
80,8

80

77,5

70
60
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40

26,7 27,9 26,0 24,9

30
20

23,0
9,6

10

23,6 24,0

14,7 13,4

13,7

8,7

0
piaci jövedelem

nyugdíj

segély

egyéb

3. ábra: Az egyes jövedelemforrásokkal rendelkező családok aránya az összes család
arányában a szécsényi kistérségben 2004–2008 között (%)
A különböző forrásokból szerezhető jövedelmek nagysága is eltérő (4. táblázat),
egy átlagos család bevételeinek mintegy kétharmada származik piaci forrásból, 22
százaléka a gyermeknevelési támogatásokból. Segélyekből, illetve családi segítségből
csak a jövedelem 5–7 százaléka származik a kistérség családjaiban.
4. táblázat: Az egyes jövedelemforrásokból származó bevételek nagyságának aránya (%)
és mértéke (E Ft) különböző típusú családokban a szécsényi kistérségben
(2007–2008 együtt)
Családtípus

Piaci
jövedelem

Gyermek
nevelési
támogatások

Nyugdíj

Családi
segítség

Segély

Összesen

Nem szegény

74,2

14,6

8,1

0,7

2,4

100

Szegény*

35,3

41,9

10,9

2,0

9,9

100

1 gyerekes

75,4

9,0

10,1

0,9

4,5

100

2 gyerekes

68,2

20,0

7,1

1,2

3,5

100

3 és többgyerekes

36,3

49,4

6,8

1,3

6,2

100

Nem roma

70,2

17,2

9,2

0,8

2,7

100

Roma

37,8

41,0

7,8

2,0

11,3

100

Együtt

63,0

22,4

8,9

1,1

4,6

100

* A mediánjövedelem 60%-a alatt.
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„Azért vannak olyanok, akik dolgoztak már, de valahogy elszoktak tőle. De viszont a rendszeres segélytől a nettó munkabér az lényegesen több. Tehát valamiféle
próbálkozások vannak, csak nem mindenkinek jön be.” (jegyző)
„A romák szeretnek inkább segélyből élni. És ki is használják ezt teljes mértékben, mert hát ezt nekik lehet, mert nekik ugye jogaik vannak, kötelességeik viszont
nincsenek. Vagyis hát nem nagyon tudják a kötelességeiket és segélyből szeretnének
élni.” (önkormányzati főelőadó)

Természetesen a különböző összetételű és helyzetű családok esetében a táblázatbeli arányok jelentősen eltérnek egymástól. A szegénységben élők, a három- és
többgyermekes családok vagy a romák esetében a piaci jövedelmek súlya az összbevételnek kb. 35 százaléka, ami csupán a fele a kistérség összes családjára jellemző
hányadnak. E családok esetében a piaci jövedelmekkel nagyjából azonos (kicsit magasabb) súlya van a gyermeknevelési támogatásoknak. Azt a sztereotípiát tehát, amely
szerint a szegény vagy a roma családok a segélyből és a családi pótlékból élnek, adataink
nem igazolják.
Érdemes felfigyelnünk arra a tényre is, hogy a segélyek a szegény családok esetében is csak kb. 10 százalékkal járulnak hozzá a család megélhetéséhez. A 2007–
2008-as árakon számolt családonkénti 11–13 ezer forintos segélyezési átlag a segélyhez nem jutó családok viszonylag magas arányából fakad.

Foglalkoztatottság, munkanélküliség
„Nagyon nehéz itt a családok megélhetése. A munkanélküliség nemcsak a roma lakosságra jellemző, a munkanélküliek száma az egész településen nagyon magas. Ennek oka, hogy nincs munka a településen, és a környező településeken is kezdenek
megszűnni a munkahelyek. Szécsényben volt a BRG, ahol nagyon sokan dolgoztak
a településről, és most az ott dolgozók háromnegyede munkanélkülivé vált. Nagyon
sokan ingáznak Budapestre, általában az építőiparban dolgoznak, de csak időlegesen,
feketén alkalmazzák őket. A salgótarjáni ipari telepek is kezdenek megszűnni, így
már ott is kevesen dolgoznak. A településen nincsenek foglalkoztatást biztosító intézmények, csak az önkormányzat tart fent ilyeneket, ahol a helyieknek munkát tudnak
biztosítani. Elsősorban a vállalkozók, akik tudnának foglalkoztatni – ketten vannak
– de ők is eljárnak Budapestre dolgozni, és csak kis létszámban foglalkoztatnak embereket, 10 fő alatt.” (önkormányzati főelőadó)

A szegénység elsősorban a rendszeres munkajövedelem hiányának következtében
alakul ki. A megye és azon belül a kistérség foglalkoztatási adatai jelentősen elmaradnak az országos átlagoktól, a kistérségben a regisztrált munkanélküliek száma
2002 óta folyamatosan nő (5. táblázat).
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5. táblázat: A foglalkoztatottság alakulása a szécsényi kistérségben
2002–2008 között (15–64 évesek, %)
Mutató

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

5,8

5,9

6,1

7,2

7,5

7,4

7,9

8,7

9,6

10,3

11,0

12,7

14,8

13,1

Munkanélküliségi ráta
Országos*
Szécsényi kistérség
– összesen**
– gyermekes családok

12,4

15,2

26,5

35,1

Foglalkoztatottsági ráta
Országos*

56,2

57,0

56,8

56,9

57,3

57,3

56,7

45,1

46,1

47,7

47,2

49,8

49,9

48,2

46,5

47,7

40,0

35,0

Szécsényi kistérség
– összesen**
– gyermekes családok

*	Forrás: KSH
**	Forrás: ÁFSZ

Az általában kedvezőtlen foglalkoztatási arányokhoz képest a gyermeket nevelő
családokban élő munkaképes korú népesség sokkal rosszabb helyzetben van: a munkanélküliségi ráta körükben jelenleg kétszerese a kistérségi értéknek. (Bár általánosságban igaznak gondoljuk, hogy a térségben tapasztalható magas és egyre növekvő
munkanélküliség a gyermekes családokban élőket nagyobb mértékben sújtja, figyelembe kell vennünk, hogy 2008-as adataink márciusiak, amikor a munkanélküliek
száma magasabb, mint a nyári hónapokban.)
A munkanélküliségi ráta emelkedésével együtt a foglalkoztatottság egyéb mutatói is romlottak az elmúlt négy évben. Az aktív keresők számának csökkenése (és
a munkanélküliek számának növekedése) mellett megfigyelhető, hogy a rendszeres
jövedelmet biztosító inaktivitás (nyugdíj, gyes) aránya is valamelyest csökken, míg
a teljes jövedelemnélküliséggel jellemezhető munkaképes korú eltartottak egyre többen vannak (6. táblázat).
6. táblázat: A 15–64 évesek gazdasági aktivitásának változása a szécsényi
kistérségben 2004–2008 között (gyermeket nevelő családok)
Gazdasági aktivitás

2004

2005

2007

2008

Aktív keresők

46,5

47,7

40,0

35,0

Munkanélküliek

8,1

7,2

14,4

19,0

Inaktív keresők

21,1

17,6

18,3

17,7

Eltartottak

24,3

27,5

27,2

28,4

Összesen

100,0

100,0

100,0

100,0

N=

153

152

792

623
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„Hogy mit látok legnagyobb problémának? Nem dolgoznak, azt látom problémának! Elmennek inkább lopni, a könnyebb keresetet nézik, minthogy eljöjjenek dolgozni!” (polgármester)
„Na most a munka, ami nem tud megjelenni náluk – erős, fiatal emberek, és nem
tudják mi az, hogy munka.” (önkormányzati képviselő)
„Nem dolgoznak, ez a fő téma. Egyáltalán nem is akarnak már dolgozni, elszoktak a munkától.” (CKÖ elnök)
„Ha úgy volna, hogy dolgozni lehetne menni, akkor szívesen elmennék, gyerekeimnek keresni.” (25 éves anya)
„Volt úgy, hogy próbálkoztam a hivatalba, de mindig azt mondták, hogy már kivannak az emberek, nincs rám szükség! (35 éves anya)

A munkavállalás arányának csökkenését a bejelentett munkalehetőségekből kiszorulók és a településen dolgozó szakemberek eltérő módon magyarázzák. Az elmúlt
év politikai vitái és az idén elinduló „Út a munkához” program törekvései egyaránt
a munkalehetőségek biztosításának fontosságát emelik ki, a tervezett intézkedések
sikere azonban kétséges. A rosszul képzett, főleg kistelepülésen élő, évek óta alkalmi
munkákból élő emberek munkába állítása önmagában sem egyszerű feladat, a települési önkormányzatoknak azonban erre a feladatra se forrásuk (a közfoglalkoztatás
dologi költségei az önkormányzatot terhelik), se megfelelő foglalkoztatási tapasztalatuk nincs, és értelmes munkalehetőségeket sem tudnak biztosítani. A szécsényi kistérségben 2007-es adatok szerint mintegy 1000 család részesült rendszeres szociális
segélyben, közülük akkor alig 500-an vettek részt közfoglalkoztatásban. A kistérség
legnagyobb ágazatává kellene válnia tehát a közmunkának – semmilyen kistérségi
gazdasági szervezetben nem dolgozik ekkora tömeg.
A gyermekszegénység kialakulásában az egyik legnagyobb kockázati tényező, ha
a gyermek olyan családban él, ahol nincs dolgozó felnőtt. A foglalkoztatott nélküli
háztartásokban élő gyermekek aránya Magyarországon magas (az Európiai Unió
tagállamai között a legmagasabb): a 0–17 éves gyermekek kb. 14 százaléka él ilyen
háztartásokban. A korábbiakban bemutatott foglalkoztatottsági jellemzők ismeretében nem meglepő, hogy a szécsényi kistérségben ez a mutató jóval magasabb az
országos átlagnál: a korábbi néhány évben a gyermekek kb. 20 százaléka élt olyan
családban, ahol a munkaképes korú felnőttek közül senkinek sem volt állása, 2008ban arányuk 30 százalék fölé emelkedett.
A foglalkoztatott nélküli családokban élő gyermekek szegénységi kockázata természetesen igen nagy, e családok 75 százaléka szegény.
Vizsgáljuk meg, milyen jövedelemforrásai vannak azoknak a családoknak, ahol
senkinek nincs rendszeres munkája (7. táblázat).
A rendszeres munkajövedelem átlagosan 110 ezer forint havi jövedelmet jelentett
a kistérség aktív keresővel rendelkező családjaiban 2007–2008-ban. A kieső jövedel-
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met három forrásból kompenzálják a foglalkoztatott nélküli háztartások: átlagosan8
havi 11 ezer forint bevételük van alkalmi munkából, kb. 18 ezer forint családtámogatáshoz és átlagosan 15 ezer forint segélyhez jutnak hozzá.
Az előbbi „elszámolás” is bizonyítja, hogy a segélyek vagy a családtámogatási rendszer messze elmaradnak a munkával szerezhető jövedelem színvonalától. Ha a roma
és nem roma családokat hasonlítjuk össze, akkor látható, hogy a roma családokban
a munkával szerezhető jövedelem jóval alacsonyabb, mint a nem roma családokban
(az alacsonyabb iskolázottság és esetlegesen a diszkrimináció miatt), de még ez is több,
mint a segélyből, családi pótlékból, alkalmi munkából szerezhető jövedelem.
7. táblázat: Átlagos havi jövedelmek a család foglalkoztatottsága szerint
a szécsényi kistérségben 2007–2008-ban (Ft)
Mutató
Jövedelem főállásból

Nincs foglalkoztatott
Nem roma

Roma

Van foglalkoztatott
Nem roma

Roma

9 500

900

122 100

66 100

Jövedelem alkalmi munkából

10 000

11 500

4 300

7 600

Gyermeknevelési támogatások

43 800

54 400

31 100

43 000

Nyugdíj

33 600

10 200

14 400

7 400

Segély

6 400

17 400

4 300

6 200

Családi segítség
Számított jövedelem, Ft

2 500

1 900

1 400

3 900

125 200

99 900

188 700

150 700

0–18 éves gyerekek száma

1,9

3,0

1,8

2,2

Foglalkoztatottak száma
a háztartásban

0,0

0,0

1,6

1,3

„Vasazunk, zöldfüvezünk – hetente lehet vele keresni 30–40 ezret” (családapa)
„A férjem ötezer forintot kap egy napjára. Hajnal 4-kor kel, és 7 óra felé vannak
itt. Ha összejön nekik úgy, hogy egy héten el tudnak menni folyamatosan, akkor kifizetik nekik, de már akkor a következő héten nem mennek.” (családanya)
„Az egyik gyerek iskolába van, a másik meg elment dolgozni két napra – az is
sokat jelent, megkap négyezer forintot naponta, de hát hol van munka, hol nincs
munka.” (szülő)
„Volt 22 napom, kellett volna kapni kilencvenet, a vállalkozó csak hatvanat adott.
Én meg nem vagyok hajlandó 4 órakor kelni, ha becsapnak.” (40 éves férfi)

A munkanélküliségre vonatkozó adatokat vizsgálatunk során csak a megkérdezettek esetében vettük fel. Ennek alapján úgy tűnik, hogy a tartós munkanélküliek
8

Az átlagok tartalmazzák, azokat a családokat is, akik nem végeznek alkalmi munkát,
vagy nem kapnak segélyt, szerepelnek benne egy- és sokgyermekes családok is.

21

aránya évről évre növekszik a térségben: míg 2004-ben átlagosan 8 hónapig, 2005ben 11 hónapig volt munka nélkül a megkérdezett személy, 2007-ben a munka nélkül töltött hónapok száma átlagosan 16-ra nőtt.
A munkanélküliek egyre nagyobb arányban keresik fel a munkaközvetítőt (2004:
70%, 2005: 77%, 2007: 85%), de egyre kisebb számban vesznek részt átképzésen,
továbbképzésen (2004–2007 között arányuk 34%-ról 23%-ra csökkent). Közmunkát, illetve közhasznú munkát a munkanélküliek egynegyede végez, arányuk évenként változik (összefüggésben az önkormányzat által nyújtott lehetőségekkel). 2007ben a munkanélküliek 42 százalékának volt alkalmai munkavállalói könyve.

Eladósodás, díjhátralékok
A jövedelmek alacsony szintje és kiszámíthatatlansága előbb utóbb a családok eladósodásához vezet. Az elmúlt években az eladósodott családok aránya a kistérségben
érzékelhetően növekedett, a családok többségének tartalékai nincsenek (8. táblázat).
8. táblázat: Az eladósodott gyermekes családok aránya, az adósság mértéke
a szécsényi kistérségben 2004–2008 között (%)
Mutató
Az adós családok aránya
Egyhavi bevételüknél többel tartoznak
Nincs megtakarított pénzük

2004

2007

2008

19,7

19,1

24,1

1,2

2,8

3,8

n. a.

70,5

77,3

A gyerekes családok körében az elmúlt négy évben az adós családok aránya 2004hez képest 22 százalékkal nőtt, a jelentős adósságot felhalmozó családok aránya pedig megháromszorozódott. A díjhátralékok mellett megjelennek a bolti hitelezésből
felhalmozott tartozások, a családi, baráti kölcsönök és az uzsorakölcsönök is.
A lakásfenntartás költségeinek hátraléka 4 év alatt a két és félszeresére nőtt (az
átlagos adósság a 2004-es 58 ezer forintról 147 ezer forintra nőtt), ugyanilyen mértékben növekedtek a bolti hiteltartozások átlagai is (15 ezer forintról 38 ezer forintra)
– eközben a családtól, barátoktól kapott kölcsönök átlagos összege csaknem négyszeresére emelkedett (4. ábra). Jól látható, hogy a mindennapi létfenntartás folyamatos
hiányai egyre több család esetében csak kölcsönökből pótolhatóak.
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4. ábra: Az adósságok átlagos mértéke a szécsényi kistérségben 2004–-2008 között
a 2004. év indexén (2004 = 100)
„Kéregetnek kölcsön, de ugye ha megkapják aztán a pénzt – mikor visszaadják,
akkor megint nem marad nekik, és ez egy ilyen mókuskerék, ami forog állandóan.
(családgondozó)

Ez a folyamatos krízishelyzet teremti meg a lehetőségét az uzsorások működésének. Az uzsorakamatra kért kölcsönöket csak megközelítőleg lehet felmérni, mert
sokan titkolják, illetve nyíltan nem vállalják, hogy kapcsolatban állnak az uzsorással. Az uzsorát és a legális, de szélsőségesen magas kamatra kölcsönző Providentet
általában utolsó lehetőségként, a családi, rokoni kölcsönök kimerítése után veszik
igénybe a családok, amikor sürgősen szükség van pénzre, illetve elfogynak a minimális havi fix bevételek, és valahogy ki kell húzni a hónap végéig.
„Tartozásom van, nem mondom, hogy nincs – egy illetőnek tartozok hetvennel.
Nem is pénzt, hanem disznót hoztam rá, azt ideadja hitelbe. (…) Ha betegek a gyerekek, és lemegyünk, még pénzt is ad, bármire, amire kell. De a hivatalba hiába megyünk.” (szülő)
„Ha súlyos a helyzet, segélyt kérnek, ha nincs, mennek a magánemberekhez, uzsorakamatra… [Az uzsorások] az önkormányzat előtt megjelennek, amikor a segélyeket
osztják, és szedik be a pénzt.” (családsegítő)
„Erről mindenki tud, még a rendőrség is. És ezt azért merik megcsinálni, mert
nincs mitől félniük.” (kocsmáros)

A mérési bizonytalanságok ellenére érzékelhető, hogy a családok 3–10 százaléka
kölcsönöz uzsorástól, és 10–30 százalékuk él a magas törlesztőrészletű kölcsön felvételével is (9. táblázat). Ezek az arányok összhangban vannak országos adatfelvételek
során szerzett tapasztalatainkkal (Bass, 2008).
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9. táblázat: A magas kamatra felvett kölcsönök aránya a gyermekes
családok körében a szécsényi kistérségben 2004–2008 között (%)
Kölcsöntartozás

2004

Van tartozásuk uzsorakamatra
Provident kölcsönt vettek fel

2007

2008

6,0

2,8

10,1

?

29,9

11,2

Ha a fizetési hátralékok mértékét, illetve az uzsorakölcsön igénybevételét együtt
vizsgáljuk, akkor megkülönböztethetünk még kezelhető és önerőből már kezelhetetlen eladósodást (5. ábra).
eladósodás veszélye
7%
kezelhető adósság
16%

nincs adósság
77%

5. ábra: A gyermekes családok megoszlása az eladósodás mértéke szerint
a szécsényi kistérségben év?

A veszélyben lévő családok mindegyike szegény (a medián 60%-a alatti jövedelemből él), túlnyomórészt községekben élnek (és nem Szécsényben), és igen magas
közöttük a roma családok aránya (10. táblázat). E családokban a legalacsonyabb
a foglalkoztatottak száma, és igen magas az átlagos gyerekszám.
10. táblázat: A gyermekes családok jellemzői az eladósodás mértéke szerint
a szécsényi kistérségben év?
Mutató
Hátralék a havi jövedelem arányában (%)
Ekvivalens jövedelem, OECD1 (Ft)

Nincs adósság

Kezelhető
adósság

Eladósodás
veszélye

0

9

120

50 500

42 200

25 700

Szegény családok aránya (%)

46

67

100

Községben élők aránya (%)

70

80

94

Roma családok aránya (%)

24

42

85

0–18 éves gyerekek száma (fő)

1,8

2,1

3,1

Foglalkoztatottak száma a háztartásban (fő)

1,3

1,0

0,4
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Az eladósodás veszélye – amely a sokgyermekes családokat nagyobb arányban
érinti – az életfeltételek jelentős romlásával jár, a pénzhiány a gyermeki szükségletek kielégítésének elégtelenségét okozza, a családok a legalapvetőbb szolgáltatásoktól (víz, villany) is elesnek, akár a lakásvesztés lehetőségével is szembe kell nézniük:
a kistérségben az eladósodott családok több mint negyede (27%) tart a kilakoltatástól.
„…itt van a villany, a víz – ki van kapcsolva mindkettő, nem telik rá. Most még az
a szerencsém, hogy megcsinálták itt a kutat, mert a temetőtől kellett hordani a vizet.
Hát nem telik rá, miből?” (szülő)
„Most az is gond, hogy sok családnál kikapcsolták az áramot. Nem tudnak mosni,
nem tudnak világítani, nincs tévé, nincs rádió, jön a tél, pici babák vannak. [Az önkormányzat] sajnos semmit nem csinál – nem tud vele foglalkozni, mert nincs elég
anyagi támogatás.” (családgondozó)

Az eladósodó családok a kistérségben meglehetősen kevés támogatásra számíthatnak. Rendszeres szociális segélyben e családok egyharmada részesül, rendkívüli
segélyt mindössze 6 százalékuk kapott. Figyelemre méltó, hogy lakásfenntartási támogatást is csak 9 százalékuknak ítéltek meg, bár háromszor ennyien igényelték ezt
az önkormányzatnál. A kistérségben nem működik adósságkezelő szolgáltatás.
„Nem szabad lenne engedni, hogy felhalmozódjanak ezek a tartozások, és tényleg
az lenne jó, hogy ha valaki lenne olyan ember, aki ezt nyomon követné.” (önkormányzati lépviselő)
„Az adósságkezelési szolgáltatással kapcsolatban nem merült fel igény” (szociális
munkás)

A gyermekes családok lakáshelyzete
Azt is gondolhatnánk, hogy nincs szükség a szociológia felmérés eredményeire ahhoz, hogy általános képet kapjunk a kistérségben élők lakáskörülményeiről. Elég, ha
a kérdőívek felvétele közben nyitott szemmel járunk. Az adatfelvétel során sokféle
házzal találkozunk, formás új építésű családi házakkal, már-már kacsalábon forgó
palotákkal, szegényes kisházakkal és lakhatásra szinte alkalmatlan tákolmányokkal.
A skála tehát széles, és azt hozzá kell tenni, hogy a szécsényi kistérségben is vannak cigánytelepek, cigányok lakta utcasorok, amelyeknek körülményei szélsőségesen
rosszak. Nincs közmű, az aszfaltozott út megáll a telep előtt, egymást érik a putrik,
és van, ahol a palota és a putri egymás mellett áll. A lakhatás körülményei az élet
minden területére kihatnak; életmódra, egészségre, munkavállalásra, iskolai teljesítményre, társas életre.

25

Az adatfelvételek tanulságait mégis azért kell elemezni, hogy objektív képet kapjunk arról, általában milyen körülmények között élnek a gyerekes családok. Mielőtt
azonban rátérnénk erre, nézzük meg, hogyan látják a kistérség településein élők saját
és környezetük lakáshelyzetet. A következő néhány idézetből kitűnik, hogy jelentősek a különbségek.
„…a lakásviszonyokat tekintve nyilván vannak eltérések, és hát ez abból is fakadhat, hogy a szülők alulképzettek, ennek következtében munkanélküliek, tehát nem
rendelkeznek munkahellyel. Tehát azért a szegénység nyilvánvalóan befolyással van
az egyéb tényezőkre is.” (óvónő)
„…itt (…) nincsen olyan, hogy koszba, piszokba élnének, cigánytelep sincs, elég
jók a lakáskörülmények is.” (pedagógus)
„Hát ez mondjuk azért csak sokkal jobb, mert ebbe már a kényelem megvan
a gyerekeknek, nem úgy vagyok, hogy se ablak, se ajtó, a tisztálkodás szempontjából
meg kiváló. Jó, ezért nekem dolgozni is kellett, ez nem úgy van, hogy tessék, itt egy
adományház, és kész. Ez, a szoba, a konyha, meg egy nagy hatalmas fürdő. Két és fél
szobás. A régi meg egy helység volt.” (szülő)
„ .kölcsönpénzt is kértünk a hivataltól, mivel ez ilyen „szocpoltos” lakás. Megépítettük, mi nem tudtuk, nem értettünk hozzá, mi átadtuk egy vállalkozónak. Mi nem
tudtuk, hogy egy olyan dolog merült fel, hogy a lakás nincsen a térképen nekünk
fölmásolva.” (szülő)
„Ajtó is kéne, kéne már a házat is pucolni, kéne már festéket, meszet venni, na
most vagy ezt veszünk, vagy azt, a végén meg így marad az egész lakás… így nem
lehet haladni.” (szülő)

A KSH adatai szerint (KSH, 2006a) az országos lakáshelyzet folyamatosan javul.
1999 és 2005 között 3 százalékkal nőtt az egy főre jutó lakás-alapterület, és csökkent a több családnak otthont adó lakások száma is. Ugyanakkor a legszegényebb
társadalmi csoportok által lakott, lakhatásra alkalmatlan, substandard9 lakásállományban nincs számottevő javulás. Igaz, 1999 és 2003 között 5 százalékkal (19-ről
14-re) csökkent az arányuk, de 2003 és 2005 között mindössze további egy százalékot javult. A KSH másik, rossz lakáskörülményeket jelző mutatója, a „szűk” lakások10 aránya sem javul; sőt 2003 és 2005 egy százalékkal emelkedett.
9

A KSH meghatározása alapján „a substandard lakások: azok a lakások, amelyekben nincs
WC vagy fürdőszoba, csatornázatlanok, a lakás alapozás nélküli, vályogfalú épületben
van, nincs konyhájuk és méretük nem éri el az 50 m2-t, vagy nincs legalább egy 12 m2-t
meghaladó méretű szobájuk”. (KSH, 2006a).
10 „Szűk az a lakás, ahol a szobánkénti laksűrűség meghaladja a két főt. Szűk a lakás akkor
is, ha a laksűrűség kettő, de az együtt élő személyek nem házastársak vagy testvérek.
Elfogadható a lakás, ha a laksűrűség nem haladja meg a szobánkénti két főt, és az egy
szobában lakó személyek nem házastársak vagy testvérek. Egyedülálló személyek számára
egy félszoba is elfogadhatónak minősült. Megfelelő a lakás, ha az elfogadható nagyságnál
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A kistérségi adatfelvétel során a lakáshelyzetre vonatkozóan 2007-ben és 2008ban tettünk fel kérdéseket. A lakások alapterületét nem ismerjük, így az általunk
használt standard alatti lakásokra vonatkozó indikátor némileg eltér a KSH mutatójától. A lakásminőség mutatói időben nem egyeznek, illetve a kistérségi indikátorok
a gyerekes családok lakáshelyzetét tükrözik. A teljes összehasonlíthatóság így nem
lehetséges az országos adatokkal, de az érzékeltetés miatt ezek is szerepelnek.
A kistérségben élő gyerekes családok megközelítőleg egyötöde él olyan substandard
lakásban, amelyben nincs víz, fürdőszoba, szennyvízcsatorna vagy WC, azaz nem
rendelkeznek ezeknek az alapvetőbb civilizációs eszközöknek legalább egyikével (11.
táblázat). A szűk lakásokban élők aránya szintén 20 százalék körüli. Az adatfelvételek között eltelt időszak rövidsége miatt tendenciáról nem lehet beszélni, az adatok
közötti minimális eltérések semmilyen irányú változást nem mutatnak, hiszen ennyi
idő alatt legfeljebb az elköltözések, a gyerekek kirepülése, a háztartások szerkezetének módosulása okozhat egy-két százalékos különbségeket. Annyi bizonyos, hogy
a lakáshelyzet terén a minőségi javulást célzó lépések nem történtek.
11. táblázat: A substandard és szűk lakások aránya
a szécsényi kistérségben és az országban, %
Terület

Substandard lakások
aránya

Szűk lakások aránya

15
(23)

24
20

14
13

7
8

Szécsényi kistérség
2007*
2008*
Országos
2003
2005

* Csak gyermekes családokra.

Az országos arányokhoz viszonyítva – a már említett fenntartások mellett – az látszik, hogy a substandard lakások aránya magasabb a kistérségben az országos átlagnál. Szűk, zsúfolt lakás már jóval több van, mint általában az országban, a kistérségi
arányok több mint kétszeresei az országosnak. Ez egyrészt adódhat a lakásállomány
minőségének regionális egyenlőtlenségeiből, abból, hogy vizsgálatunk helyszíne egy
hátrányos helyzetű kistérség, másrészt nem felejtkezhetünk meg arról, hogy kizárólag gyerekes családoknál jártunk, ahol az egy lakásra, szobára jutó családtagok
száma eleve magasabb.
A substandard indikátor két, illetve három változóját külön-külön is össze lehet
hasonlítani országos, illetve a kistérség teljes lakásállományára érvényes adatokkal
(12. táblázat). A vízvezetékkel, a fürdőszobával ellátott és közcsatorna-hálózatba be1, esetenként fél szobával nagyobb. Tágas a lakás, ha a megfelelő nagyságnál egy szobával
nagyobb.” (KSH, 2006a)
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kötött lakások aránya néhol jelentős különbségeket mutat. Az összehasonlítás időpontjai között egy-egy év eltérés van.
12. táblázat: Vízvezetékkel, közcsatornával, fürdőszobával való ellátottság
a szécsényi kistérségben és az országban, (%)
Terület

Vízvezetékkel ellátott
lakások aránya

Közcsatorna-hálózatba
bekötött lakások
aránya

84,6

73,7

-

Fürdőszobával ellátott
lakások aránya

Szécsényi kistérség
2006*
gyerekesek, 2007

91,3

89,0

88,6

gyerekesek, 2008

85,7

85,3

81,0

Országos, 2005

95,0

67,0

92,0

* A szécsényi kistérség teljes lakásállományára vonatkozó adatok. Forrás: TEIR, KSH, 2006.

A kistérség teljes lakásállománya 2006-ban 7678 lakás volt. Az összes lakás 73,7
százaléka kapcsolódik a közcsatorna-hálózatba, és 84,6 százalékukba be van vezetve
az ivóvíz. Meglepő, hogy a kistérség teljes lakosságának lakáshelyzete rosszabb, mint
a gyerekes családoké. Közülük 2008-ban 85,7 százalék élt olyan lakásban, ahol van
vízvezeték, 85,6 százalékuk lakása rá van kötve a csatornahálózatra, és 86 százalékuknál van fürdőszoba. Látható, hogy 2007 óta mindhárom mutató esetében valamelyest romlottak a lakhatás körülményei, de ez elsősorban a minta kisebb változásával és a közművek időközbeni kikapcsolásával magyarázható.
„[A kutat] most csinálták meg. Onnan hordjuk a vizet. De Főnök úr, hát legalább
olyan vóna – minden utcába van csap, kettő. Most ide is elkelne legalább egy csap! De
hát minket senki nem sajnál, …rühes kutyák, ott egye meg őket a fene. Ez az igaz,
hát legalább ide is tennének egy kurva csapot, nem? (telepen élő férfi) „Teledobálták
kővel a csatornát, a tisztítót meg teleszarták! A közkúton is volt havi 100 ezer forint
számlánk, mert az úton folyatták végig a vizet. Azért kellet leszereltetni. Az utca elején most van nekik, ott is van 40 ezer forintos számlánk, azt is folyatják, mert nem
gondolnak arra, hogy azt ki is kell valakinek fizetni.” (polgármester)

A hátrányos helyzetű szécsényi kistérség lakásproblémái nem is igazán összességében mutatkoznak meg. Az adatokból nem tűnnek ki éles különbségek, sőt bizonyos
dimenziókat tekintve még jobbak is a lakáskörülmények az országos átlagoknál. De
ha mélyebbre „fúrunk”, és magunk előtt látjuk a szegények és cigányok lakta utcákat és telepeket, érthetővé válik, miért is akkora gond a kistérségben a lakhatás. Az
igazi problémát a lakhatás körülményeinek kiáltó egyenlőtlenségei jelentik, amely
kontraszt nemcsak itt, de az ország más területein is érzékelhető. A telepszerű la-
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kókörnyezetek, a szegregátumok a szegényeknek, a cigányoknak egészen más életminőséget tesznek lehetővé. Ha képzeletben körüljárjuk a települések ilyen részeit,
a félreeső, faluvégi utcákat, bepillantunk az ajtó, ablak nélküli vályogépítményekbe,
akkor világossá válik, hogy van mit tenni ezen a területen.
A város és falu között lakásminőségben húzódó szakadék jól látható a szécsényi
kistérségben. Még ennek a néhány ezres kisvárosnak is jóval kedvezőbbek a lakásmutatói, mint a környező 380–1900 fő közötti településeknek. Az egyenlőtlenségek
mögött egyrészt az áll, hogy a városi lakásállomány újabb, komfortosabb épületekből áll, másrészt pedig az, hogy a kistérség egyes községeiben található szegregált
cigány telepek rontják a falvak átlagát. A komfort nélküli, egyhelyiséges putrik vagy
az egy-két helyiséges építmények, amelyek nagycsaládok számára szolgálnak lakóhelyül, többségében ilyen lakókörnyezetben találhatók.
A lakásminőség alacsonyabb szintje és a szegénység között szoros összefüggést
mutatnak az adatok. A jövedelem természetesen nagymértékben meghatározza a lakás nagyságát, komfortfokozatát és felszereltségét. 2007-ben és 2008-ban is sokkal
rosszabbak a lakhatási feltételei a szegényeknek és a romáknak (13. táblázat).
13. táblázat: A substandard és szűk lakások aránya
a családok jellemzői szerint a szécsényi kistérség gyermekes családjai
körében 2007–2008-ban, %)
Mutató
Szécsény
Község
Nem roma
Roma
Nem szegény
Szegény*

Substandard lakások aránya

Szűk lakások aránya

3,6

9,9

23,8

25,4

5,8

10,6

38,4

37,9

5,2

6,9

33,6

36,3

1 gyerekes

7,9

4,0

2 gyerekes

15,6

10,8

3 és többgyerekes

33,1

54,5

Együtt

19,4

22,0

* A mediánjövedelem 60%-a alatt.

A rossz minőségű lakások bizonyos településrészeken koncentrálódnak, máshol
a falu különböző részein vegyesen váltják egymást jó és rossz lakások. Szegregált,
többségében romák által lakott „falusi gettó” három községben található, de több
helyen vannak cigánysorok és „szocpolos” utcák A lakások minősége ezekben az utcákban is jóval elmarad az átlagtól, és a körülményeket tovább rontja a sokszor sáros, szemetes, rendezetlen környezet, amely a közművek, az utak hiányának, illetve
a közterület általános elhanyagoltságának következménye.
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„Mert olyan is van, hogy nem törődik vele: a fal kidől, nem foglalkoznak vele,
nem adnak arra, hogy most jól van azt kimeszelni, meg egyéb. Én megtettem olyat is,
hogy a hivatal kocsijával vettem meszet, festéket, homokot, mindent. Odavittem, és
vártam az eredményt, hogy rendbe kapják a házat, erre eladták, amit vittem” (CKÖ
elnök)
„Hát megmondanám itt a cigányoknak, hogy ne csináljon szemetet, vagy mit tudom én, fogjunk hozzá, azt csináljunk rendet. Más lesz az izé, a becsület, jobban figyelnek miránk. Mert mindenhol szemét, meg pelenka, akkor az üvegek, az szanaszét
van. Hát nem így volt ez, nem így nézett ki régen.” (telepen élő férfi)

A gyerekszám emelkedésével párhuzamosan a lakásminőség romlik. A választóvonal a kétgyerekes és a háromgyerekes családok között van. Az egy és két gyereket nevelő családok lakáshelyzete minőségét és nagyságát tekintve egyaránt jobb,
mint az összes gyerekes családé. A három és többgyerekeseknek közel harmada él
substandard lakásokban. A kétgyerekesek az összes gyerekes család átlagához közelítenek, de annál valamivel jobb lakásaik minősége. A lakások zsúfoltságát tekintve
a kétgyerekesek és a három- vagy többgyerekesek között húzódó szakadék még mélyebb, utóbbi családoknak több mint a fele él olyan lakásban, ahol egy szobán több
mint ketten osztoznak. A gyerekek számának növekedése természetszerűleg együtt
jár a zsúfoltabb lakásokkal, ugyanakkor a lakásminőség gyerekszám szerinti romlása
azt mutatja, hogy a szegénységi kockázat a többgyerekes családok esetében nagyobb,
és ez meghatározza a lakhatás minőségét is.11
2007-ben és 2008-ban is megkérdeztük, hogy előfordulnak-e a minőséget érintő
különböző gondok, és azt, hogy milyenek az elérhető közlekedési lehetőségek (14.
táblázat). Utóbbi árulkodhat a lakás településen belüli elhelyezkedéséről, hiszen
a helyközi buszok általában a falu központjában állnak meg, valamint informálhat
arról is, hogy mennyire megterhelő a kistérség általánosan rossz tömegközlekedésének elérése és megfizetése. Ezek az adatok nem hasonlíthatók össze országos statisztikákkal, mert a KSH indikátoraival nem egyeznek.12
A lakások 40 százalékával kapcsolatban említettek a lakók valamilyen problémát.
Ezek közül – feltehetően a rossz szigetelések következtében – a leggyakoribb a lakások nedvesedése, beázása volt – ez a lakások több mint egynegyedét érinti). Gyermekes családok esetében ez a gond fokozottan veszélyezteti a gyermekek egészséges
fejlődését.

11

2005-ben az összes gyerekes család szegénységi kockázata 1,29%, az egygyerekeseké
0,86%, a kétgyerekeseké 1,13% és a három- vagy többgyerekes családoké 2,1%. KSH,
Statisztikai Tükör, I. (47) (2007. augusztus).
12 KSH szubjektív mutatók: lakásukkal elégedetlen háztartások aránya, lakáshelyzetén 5
éven belül változtatást tervező háztartások aránya, öt éven belül költözést tervező háztartások aránya az összes háztartáson belül. KSH, 2006. Helyzetkép a lakásviszonyokról
1995–2005.
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14. táblázat: A lakással kapcsolatban említett problémák előfordulása
a szécsényi kistérség gyermekes családjai körében 2007–2008-ban (%)
Lakásprobléma

Előfordulás aránya

Nedves, dohos, beázik

27,8

Nem lehet eléggé kifűteni

20,6

Messze van a közlekedési lehetőség

20,1

Sötét, levegőtlen

9,1

Kilakoltatás veszélye áll fenn

6,7

Valamelyik probléma előfordul

39,2

„A tervezett nyílászárók helyett bontásból beszerzett ablakok kerültek beszerelésre. Az épületek vakolása nem készült el, egyszerű téglafalakkal, szigetelések nélkül
lettek azok birtokba adva. A házakat a lejtős területen a víz alámossa. Az épületeken
belül nyers és nem elsimított beton képezi a padlószintet, azokon PVC vagy más szigetelő borítás korábban sem volt. A belső vakolatok nagy részét, házilagos és rossz
minőségben vélhetően utólagosan a tulajdonosok készítették el. Az esőelvezetés már
a birtokbavétel idején sem volt megoldva, így a tetőkről lefolyó víz is tovább rontotta
az épületek állagát. (építész szakvélemény)

A szubjektív mutatók esetében is megfigyelhető a szegénységben élő és a roma
családok hátránya, míg a nem roma és nem szegény családok háromnegyed része
a saját megítélése szerint elfogadható lakásban él, addig a szegény és roma családok
– és gyermekek két harmadának lakásviszonyai ebből a szempontból sem megnyugtatóak (15. táblázat).
15. táblázat: A lakással kapcsolatban említett problémák előfordulása
a szécsényi kistérség gyermekes családjai körében anyagi helyzet
és kisebbségi hovatartozás szerint 2007–2008-ban (%)
Probléma
előfordulása
Nincs probléma

Nem szegény
Nem roma

Szegény

Roma

Nem roma

65,6

Egy probléma

17,4

13,3

19,6

15,7

Több probléma van

10,2

21,1

18,5

45,9

100,0

100,0

100,0

100,0

Összesen

61,9

Roma

72,4

38,4

A túlzsúfoltság, a közművek – elsősorban a víz – hiánya, a nedves, sötét, nehezen
megközelíthető lakások a gyermekek egész fejlődésére hatnak, ilyen körülmények
között tanulni, pihenni alig lehetséges, de a gyermekek egészségi állapotának alakulása sem függetleníthető a lakásviszonyoktól.
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Egészségi állapot, táplálkozás
A szegénység természetesen már a gyermek megszületésének körülményeit is jelentősen befolyásolja. A gyermekvállalás tudatossága, az anya terhesség alatti életmódja
eltérő – attól függően, hogy milyen anyagi helyzetben él a család.
A gyermekvállalás anyai életkora az első olyan tényező, amely nagy valószínűséggel meghatározza a gyermek egészségi állapotát, fejlődési esélyeit, különösen abban az esetben, ha az anya 18 éves kora előtt vállal gyermeket. Ma Magyarországon
a gyermeket nevelő családok 5 százalékában szülte az anya kiskorúként első gyermekét.
A kiskorúként gyermeket szülő nők jelentős része esetleg testileg, lelkileg sem elég
érett a gyermekvállalásra, a korai szülés emellett nagy eséllyel együtt jár a család
anyagi helyzetének ellehetetlenülésével. Az anya ilyenkor nem, vagy csak nehezen
szerezhet magasabb iskolai végzettséget, e családokban általában magasabb lesz
a gyermekszám, és e korán kötött házasságok (illetve élettársi kapcsolatok) nagyobb
valószínűséggel végződnek válással.
A szécsényi kistérségben a (jelenleg) szegény családokban az anyák harmada (30,5%)
18 éves kora előtt szült – a nem szegények között a kiskorú anyák aránya csupán
8 százalék (ez az érték is valamivel magasabb, mint az országos átlag).
„A legtöbbször, ha el is megy továbbtanulni, nem tudja befejezni, abba kell hagynia, mert a terhesség létrejön, és amelyik gyerek itt megfogan, meg is születik. Nem veteti el, hiába 14–15 éves. Sőt együtt él legtöbb esetben az apával, ha elfogadja. Ha nem
fogadja el, akkor is követi a következő terhesség, ugyanattól az apától! Olyan is volt,
hogy még az általános iskolát sem tudta befejezni, hetedikből maradt ki.” (védőnő)

A kistérségben dolgozó szakemberek mindegyike jelentős problémának (és nem
túl megalapozottan csak a romákra jellemzőnek) tartja a korai gyermekvállalást.
Értelmezéseik sokszínűek, vannak, akik az előbb idézett elméletet igazolják, sokan
a kulturális különbségekkel érvelnek, de a közgondolkodásban leginkább a „stratégiai gyerek” magyarázat terjedt el, amely szerint a szegény (sőt: a roma) családok
anyagi okok miatt vállalnak gyermeket.
„…egész fiatalon teherbe esnek, ebben az évben is volt egy házasságkötés, ahol
a lány 17 éves, a fiú 18, és már megvan a baba. Sajnos. Pedig ez egy időben nem volt
jellemző a cigányokra. Tehát amikor kezdett a „felemelkedés”, tehát törekedtek arra
a szülők, hogy a gyermekeik ne essenek bele ebbe a dalba, tehát ne szüljenek korán,
kiemelkedjenek, iskolát végezzenek, most megint kezd visszafordulni a dolog.” (aljegyző)
„…rettentően szeretik az olyan játékokat, amiket a másik gyerekek nem annyira,
ami a környezetükben van. Például azt, hogy mosnak, babaruhákat mosnak és kiteregetik, szülnek, terhesek, felrakják a ruha alá a babát, és akkor szülnek.” (óvónő)
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„Megint minden fiatalasszony terhes. 22–24 éves emberek, és simán van 4–5 gyerek. Ebből élnek meg, ezt ők tudatosan csinálják, van, aki nyíltan meg is mondja,
azért vállal el még egy gyereket, hogy megéljen belőle.” (pedagógus)

Hogy adatainkat értelmezhessük, vizsgáljuk meg egy országos adatfelvétel alapján,13 milyen tényezők befolyásolják a nők korai gyermekvállalását. Az első kérdés,
hogy a 18 éves kor előtti gyermekvállalás különbözik-e kohorszonként (16. táblázat),
azaz hogy ma ritkább vagy gyakoribb-e ez a jelenség, mint 10, 20 vagy 30 évvel
ezelőtt?
16. táblázat: A nők 18 év alatti (első) gyermekvállalása
Magyarországon korosztályok szerint (%)
Korcsoport

Kiskorúan szülte az első gyermekét
Országos*

Kistérség

18–29 éves

7,3

26

30–39 éves

6,3

16

40–49 éves

5,9

16

50–59 éves

3,3

7

60–69 éves

3,3

70–75 éves

2,5

Együtt

4,8

17

* Forrás: KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Életünk fordulópontjai 2002.

Talán meglepőnek tűnik, de a korai gyermekvállalás évről évre egyre gyakoribb
jelenség Magyarországon. Miközben a kérdezettek között gyakorlatilag senki sem
tartja ideálisnak a 18 éves kor előtti gyermekvállalást, a ma 30 év alatti korosztályban
a nők 7 százaléka szült „túl fiatalon”, míg a ma 50–60 éves nők körében kevesebb,
mint fele volt a kiskorú anyák aránya. Természetesen a fenti adatok retrospektívek,
azaz ha a fiatalon szülő nők kisebb eséllyel érnek meg magasabb életkort, akkor ők
hiányoznak a táblázatból. Ez a szelektív halandóság ugyan valószínűleg igaz, de mértéke nem lehet olyan magas, hogy a tapasztalt különbségeket magyarázhassa.
A növekedés hátterében egyrészt a hagyományosan korábban családot alapító
roma népesség arány növekedése állhat, a roma nők 28 százaléka a nem romák 4 százaléka szülte kiskorúként első gyermekét. Mivel az 50–70 éves korosztálynak csupán
egy százaléka roma,14 és a 40 év alattiak között arányuk 4 százalék, azt mondhatjuk,
hogy a „korai” gyermekvállalás hátterében elsősorban a romák aránynövekedése áll-

13
14

KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Életünk fordulópontjai 2002.
A vizsgálatban magukat romának vallók arányait közöljük itt.
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hat.15 A romák korai gyermekvállalásának magyarázata azonban nem köthető egyértelműen a hagyományhoz.
„…a közfelfogásban is gyökeret eresztett magyarázat (…) szerint a cigányok biológiai adottságaiból, kultúrájukból, a hagyományos nagycsaládos modelljükből következik a rájuk évszázadok óta jellemző nagy termékenység, illetve korai gyerekszülés.
(…) adataink ezzel szemben azt mutatják, hogy a fiatalkori anyaság korántsem volt
mindig jellemző a cigányokra, (…) hanem időben változó, a vizsgált csoport aktuális
társadalmi helyzetétől függő viselkedésforma. A szóban forgó faluban például csak az
elmúlt tíz év óta van terjedőben – abból eredően, hogy az itteni fiatal lányok előtt a
többségi társadalom számára elérhető erőforrásokhoz vezető utak (például a továbbtanulás vagy egy állandó munkahely megszerzésének lehetősége) elzáródtak.” (Durst,
2001)

Táplálkozás és testalkat
A gyermekek egészséges fejlődését nagyban meghatározza, hogy mennyire biztosított számukra az elegendő és egészséges élelem. A szegénység nagymértékben rontja
a megfelelő táplálkozás esélyeit, egyre gyakrabban fordul elő, hogy a családoknak
problémát okoz az ennivaló megvásárlása (17. táblázat).
17. táblázat: Elég pénz jut-e élelmiszerre – a szécsényi kistérség
gyermekes családjai körében 2004-2008 között (%)
Megítélés
Elég
Nem elég
Összesen

2004

2005

2007

2008

90,6

87,7

67,7

67,2

9,4

12,3

32,3

32,8

100,0

100,0

100,0

100,0

Ha az éhezést úgy definiáljuk, hogy időnként vagy gyakran előfordul, hogy nincs
otthon ennivaló, akkor azt mondhatjuk, hogy a szécsényi kistérségben az ott élők
16 százaléka időnként, egy százalékuk folyamatosan éhezett a 2004–2008 közötti
időszakban. Egy országos vizsgálatban ez a mutató 10, illetve 1 százalékos (Zajkás,
1998).
A szegény családokban élők egyharmadára igaz, hogy az elmúlt évben voltak
olyan időszakok, amikor nem volt elegendő ennivalójuk (ez egy-két alkalommal
a nem szegények között is előfordul) (6. ábra). Folyamatos éhezésről a szegényeknek

15

Ez esetben sem egyértelmű ez a magyarázat. A nem roma családok között is 6%-ra emelkedett a korai szülés aránya ezzel együtt a romák között 30-35%-ról 22%-ra csökkent
a 18 év előtt gyermeket vállaló nők aránya.

34

is csupán 2 százaléka számol be (ha a „csupán” szó használata itt egyáltalán értelmes).
nem szegény
folyamatosan
éhezünk

2,0
0,0

havonta egy-két
nap

2,4

igen, egy-két nap

3,7

szegény

17,2
12,5
68,3

nem, soha
0

20

40

60

93,8
80

100

6. ábra: Milyen gyakran fordul elő, hogy nincs otthon ennivaló?
– anyagi helyzet szerint a szécsényi kistérség, gyermekes családjai körében (%)
„Azt tapasztalatuk, hogy hétfőn, amikor bejönnek a szegényebb rétegből, éhesek
nagyon a gyerekek, sokkal többet szeretnének enni. Amikor hazamennek, a szülők
csak az uzsonnát, adják oda vacsorára.” (óvónő)
„…a gyerekek bejönnek az iskolába éhesen, fáradtan mert tényleg így van. Rongyosan, cipő nincs, ruha nincs, ez nincs, az nincs. És akkor alig várták az ingyentízórait.
A terem ott volt az ebédlő mellett, ha nyitva volt az ablak az ebédlő mellett tavasszal,
a gyerekek már meg voltak zavarodva, hogy mi van, egyszerűen már teljesen ilyenek
voltak az éhségtől.” (pedagógus)

A napi három étkezés – a szülők beszámolója szerint – általában biztosított
a gyermekek számára. A rendszeres, napi többszöri étkezésben nagy szerepe van
az óvodai, iskolai étkeztetés egyre szélesebb körűvé válásának. A szegény családok
gyermekei közül alsó tagozaton többen „menzásak”, mint a jobb módúak gyermekei, később az anyagi helyzet szerinti különbség egyre csökken. Fontos tény
viszont, hogy a szegénységben élők fele ingyen (további 25%-uk támogatással) étkezik az iskolában. Nyáron alig néhányan étkeznek a suliban, inkább a jobb módúak. A szülők többsége elégedett az iskolai, óvodai étkeztetés minőségével, ebben
nincs különbség a család anyagi helyzete szerint. A táplálkozás minőségéről csak
nagyon kevés adattal rendelkezünk: a szegény gyerekek 20 százaléka például nem
fogyaszt gyümölcsöt (a nem szegényeknél ez 6%).
A táplálkozás különbségei a gyermekek testsúlyában is megmutatkoznak (7. és 8.
ábra): mindkét nem esetében a születést követő 1–3. életévben a szegénységben élő
gyermekek súlya egyre inkább elmarad a nem szegényekétől. A súlyhátrányt (talán
az óvodába járással és az ottani étkezéssel) a gyerekek 6–7 éves korukig behozzák. Az
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általános iskolában a szegény és nem szegény fiúk testsúlya nagyjából azonos, a lányoknál még át is fordul az eltérés (a szegényebbek testsúlya lesz relatíve magasabb).
Az általános iskola után a lányok testsúlya nem különbözik a család anyagi helyzete
szerint, a fiúknál pedig újra a szegények alacsonyabb testsúlya lesz a jellemző.
szegények

nem szegények
125
120
115
110
105
100
95
90
85
80
75
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8

9
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* „Relatív testsúly”: a gyerekek testsúlyátlaga a mintában jellemző testsúlyátlaghoz képest.

7. ábra: A minta átlagától mért súlyeltérés trendje anyagi helyzet szerint
a szécsényi kistérségben – lányok
szegények

nem szegények
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* „Relatív testsúly”: a gyerekek testsúlyátlaga a mintában jellemző testsúlyátlaghoz képest.

8. ábra: A minta átlagától mért súlyeltérés trendje anyagi helyzet szerint
a szécsényi kistérségben – fiúk
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Nem csupán módszertani problémaként kezelendő, hogy a szegénység az adatfelvétel időpontjára jellemző adat, míg a gyermek testsúlya több év táplálkozási jellemzői alapján alakul ki. Elképzelhető tehát, hogy az alacsony életkorú kohorszokban
(egy-két év távlatában) a szegénység a gyermek egész életében jellemezte a családot,
míg az idősebbeknél az életút korábbi szakaszaiban voltak nem szegény periódusok is.
Összességében megállapíthatjuk, hogy a szegénység elsősorban a csecsemő- és
óvodáskorban okozza a gyermekek alultápláltságát, alacsonyabb testsúlyát. Ez minden bizonnyal sokkal súlyosabb következményekkel jár a gyermek egészségi állapotának, idegrendszeri fejlődésének alakulására, mint az idősebb gyermekeknél esetleg
megjelenő alultápláltság. Úgy tűnik továbbá, hogy a gyermekek intézményes nevelési körülmények közé kerülésével az éhezés és a rossz színvonalú táplálkozás jelentősen kompenzálható.
Korai gyerekkor
Országosan a gyerekek és fiatalok szegénységi kockázata a legmagasabb. A 0–15
éves gyerekek szegénységi rátája 15 százalék, ami két százalékkal magasabb, mint
a teljes népességé (Tárki Monitor, 2008). A korcsoporton belül a kisgyerekek a leginkább veszélyeztetettek, annak ellenére, hogy éppen az ebben a korban elmaradt
képességkibontakozás pótolhatatlan. Ehhez a fizikai-biológiai szükségletek megfelelő kielégítése mellett olyan környezetre van szükség, ahol rendelkezésre állnak az
egyenletes fejlődés feltételei.
A szécsényi kistérség gyerekes családjainak közel fele szegénységben él, az ő gyerekeik veszélyeztetettsége jóval nagyobb, mint másoké. A jövedelmi helyzet miatt
a szülők otthon sem képesek minden szükséges feltételt biztosítani a kisgyerekek korai fejlődéséhez, ugyanakkor éppen ezek a gyerekek nem, vagy csak később kerülnek
be a napközbeni ellátásába.
A KSH adatai alapján 2006-ban 812 hároméves vagy annál fiatalabb gyerek élt
a kistérségben, amely az összes 18 év alattinak egyötödét jelenti. Korévenkénti megoszlásuk szinte azonos (200–200 fő).
A három év alatti gyerekek számára a kistérségben nincsenek elérhető intézményes szolgáltatások. Az egyetlen 15 férőhelyes bölcsőde Szécsényben működik,
a környező településekről bekerülni szinte lehetetlen egyrészt a férőhelyhiány, másrészt a magas költségek (térítési díj, közlekedés) miatt. A háromévesek óvodáztatási
arányáról később lesz szó, de annyi előrebocsátható, hogy megközelítőleg 70 százalékuk be van íratva az intézménybe. A többiek otthon vannak.
2007-ben a szülőket megkérdeztük arról, hogy ha lehetőségük lenne rá, szeretnék-e gyermeküket már kétévesen óvodába adni. Azok között a szülők között,
akiknek gyermeke jelenleg óvodáskorú, a kérdezetteknek 70 százaléka (roma és nem
roma szülők egyformán) ellenezte a korai óvodába kerülést. Azokban a családokban
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azonban, ahol a gyermek jelenleg 3 év alatti, háromszor annyi roma szülő igényelte
volna a kétéves kori óvodát, mint nem roma (18. táblázat).
18. táblázat: Szeretné-e gyermekét már kétévesen óvodába adni
– kisebbségi hovatartozás szerint a szécsényi kistérségben 2007-ben
Gyerek korcsoportja

Nem roma

Roma

Együtt

0–3 éves
Igen

10,3

36,8

20,8

Nem

89,7

63,2

79,2

Összesen

100

100

100

Igen

28,6

26,3

27,7

Nem

71,4

73,7

72,3

Összesen

100

100

100

4–7 éves

A roma szülők számára fontos lenne tehát, hogy kisgyerekeiket, ha nem is egész
napra, de el tudják helyezni valahol. Erre jelenleg a kistérség három településén van
lehetőség, ahol elsősorban a 0–3 év közötti gyerekeket és szüleiket elérni hivatott
gyerekházak működnek.
„…amikor én erről hallottam, akkor azt mondtam, hogy végre valami. Valami
olyan, hogy ha nincs bölcsőde, akkor milyen jó lesz. És akkor én azért örültem a gyerekház létrejöttének.” (óvónő)
„Jó dolognak tartom, meg ehhez hasonló kezdeményezések kellenének minél több.
Ami úgy negatív, hogy úgy hallottam, hogy kevesen veszik igénybe, nincsen kihasználva, négy-öt gyerek van napi átlagban… úgy hallottam, hogy csak felügyeletet várnak el végül is ettől a szolgáltatástól. Pedig hát jó lenne, ha itt olyan dolgokat is megtanulnának, ami valahol kimaradt az életükből ezeknek a fiatal szülőknek.” (óvónő)
„…van a gyerekház, és akkor oda lehet menni, akit nem tudtunk felvenni, oda
lehet vinni a gyerekeket.” (óvodapedagógus)
„Aztán, amikor a normális vagy rendes, vagy hogy mondjam… tiszta anyuka bejött a gyerekével, és bejöttek onnan a koszos gyerekek, természetesen hogy akkor nem
jött ez. És akkor most per pillanat az van – voltam ott valamelyik nap –, hogy két
családból volt bent 6 gyerek, onnan a telepiek közül. Úgyhogy a gyerekház egyáltalán
nem változtatott semmit, mert még egy az, hogy nem is értik, hogy mi a célja, nem is
ismerik.” (gyámügyi előadó)
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Óvodáztatási helyzet – mi történik a 3–6 éves gyerekekkel?
Az óvodák meglétében, feltételeiben, a nevelés-oktatás színvonalában jelentősek a regionális egyenlőtlenségek. A hátrányos helyzetű térségekben, településeken élő gyerekek vagy nem férnek hozzá a szolgáltatáshoz, vagy gyengébb minőségű, infrastrukturális feltételeit tekintve rosszabb helyzetű intézményekbe járnak. Néhány évvel
ezelőtt még 819 kistelepülésen nem működött óvoda (Havas, 2006). A szécsényi
kistérség abból a szempontból még szerencsésnek is mondható, hogy minden településén működik óvoda-feladatellátási hely. Az óvoda nélküli települések száma alapján kialakított megyék közötti rangsorban Nógrád a középmezőnyben áll (Havas,
2006), a 2006-os statisztika16 szerint a megye 96 településén van óvoda-feladatellátási hely, amely az összes nógrádi település háromnegyedét jelenti.
A szécsényi kistérség óvodáztatási arányai nem térnek el jelentősen az országos
arányoktól, de annál valamivel alacsonyabbak.17 A 2006/2007-es tanévben a 3–6
év közötti gyerekek 86 százaléka volt beíratva óvodába, amely arány a 2007/2008as tanévben 88 százalékra javult (19. táblázat). Hasonlóan az országos adatokhoz, a
háromévesek közül járnak legkevesebben (70 százalék), és – a tankötelezettség első
évét elérő – ötévesek körében a legmagasabbak az óvodáztatás arányai (99 százalék).
A beíratott hatéves gyerekek aránya szintén 90 százalék feletti, amely azt is jelzi,
hogy sokan csak egy évvel később kezdik el az általános iskolát.
19. táblázat: Az óvodába beíratott gyerekek aránya a szécsényi kistérségben korévenként
2006/2007
Óvodás
korúak
létszáma
a kistérségben

Óvodába
beíratottak

3 éves

209

4 éves

2007/2008
Beíratottak
aránya (%)

Óvodás
korúak
létszáma
a kistérségben

Óvodába
beíratottak

Beíratottak
aránya
(%)

146

69,8

202

144

71,3

198

163

82,3

195

173

88,7

5 éves

218

216

99,0

216

215

99,5

6 éves

209

191

91,3

163

150

92,0

Összesen

834

716

85,8

776

682

87,8

Korév

„Nálunk azt tudni kell, hogy általában mindenkit fel tudunk venni. Tavalyi évünk
volt az az egyedüli, hogy elutasított gyerekeink voltak, de azok biztos, hogy nem hátrányos helyzetűek voltak, mert azokat mindig fölvettük.”(óvónő)
16
17

OKM, Közoktatási Statisztikai Kiadvány 2006.
A 2005/2006-os tanévben a 3–5 éves korúak 86,9 százaléka részesült óvodai nevelésben,
a teljes óvodáskorú népességnek pedig 92 százalékát éri el az intézmény. Forrás: Pataki
(2007).
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„Igen, hároméves korú gyerek van még kint, de mivel nem kötelező az óvoda, csak
ötéves kortól… hatan vannak, most megint kiküldjük nekik a lapot.” (óvónő)

A beíratási arányok mellett szükséges megemlíteni, hogy sokan kimaradnak az
óvodai ellátásból. Az ellátásra jogosult gyerekek közel egyötöde nincs beíratva, és
valószínűleg sokkal magasabb azok aránya, akik be vannak ugyan íratva az intézménybe, de egyáltalán nem, vagy rendszertelenül járnak. Az óvodáskorúak közül
a 2006/2007-es tanévben 100 fő, a 2007/2008-as tanévben 86 fő azon gyermekek
létszáma, akik férőhely hiányában nem kerültek be óvodába.
A hiányzások problémája jelentős. Főként a szegényebb, alacsony iskolai végzettségű és alacsony jövedelmű családok gyerekei körében fordul elő a rendszertelen óvodába járás. A hiányzásokról vannak adataink, de óvatosan kell kezelni őket, mert
nem mindenhonnan kaptunk pontos információkat. Ezek szerint 2006/2007-ben az
összes óvodába járó gyerek közül 49 fő hiányzott 20 százaléknál többet, közülük 35
roma. A másodkézből szerzett tapasztalatok is ezt a képet erősítik, amelyben persze
benne rejlik az óvodapedagógusok nem éppen befogadó attitűdje is.
„Beíratni beíratják 3 évesen, (…) de még 6 évesen úgy kell könyörögni, meg imádkozni, hogy hozd, mert az iskolában nem fog tudni a gyereked elkezdeni tanulni.”
(gyámügyi előadó)
„Nézze, lehet, hogy én most ronda leszek, de itt ingyen esznek a gyerekek, és kulturált, tiszta körülmények között, és játékok vannak. Valószínű, hogy a napi 320 forintos térítési díjat ki kéne nekik fizetni, akkor biztos, hogy nem lennének rendszeresen itt.” (óvónő)

Az adatfelvétel 2008-as eredményei kissé mást mutatnak (20. táblázat). Eszerint
a rendszertelen óvodába járás – a havi egy-két hiányzás – a gyerekek egyötödénél
fordul elő, és mindössze két százalékuk hiányzik sokat az óvodából. A romák és nem
romák gyerekei között ebben a tekintetben nincs különbség.
20. táblázat: A roma és nem roma gyerekek hiányzásának gyakorisága
a szécsényi kistérségben 2008-ban %
A hiányzások gyakorisága

Roma

Nem roma

Együtt

Évi egy-két hiányzás

77

75

76

Havi egy-két hiányzás

21

23

22

2

2

2

100

100

100

Sok hiányzás
Összesen

Az óvodába járó gyerekek társadalmi-gazdasági hátterét tekintve a kép jóval kedvezőtlenebb az országos arányoknál. A 2006-os országos és megyei adatok mellett
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az ugyanerre az évre vonatkozó kistérségi adatokat tüntettük fel (21. táblázat). Az
értelmezési és adatszolgáltatási nehézségek miatt az összehasonlítás problematikus,
de nagyságrendi különbségek érzékeltetésére azért alkalmas. A szécsényi kistérségben a halmozottan hátrányos helyzetűek aránya 32 százalékkal magasabb (35%) az
országos 2,9 százaléknál. Amennyiben a hátrányos helyzetű gyermek körébe beleszámoljuk a halmozottan hátrányos helyzetűeket is, akkor kistérségi szinten nem 18,
hanem 52 százalék a hátrányos helyzetű gyermekek aránya. Ez jelentősen meghaladja a megyei 36 és az országos 18 százalékos arányt az óvodába beíratott gyermekek körében.
21. táblázat: A hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek
száma és aránya a szécsényi kistérségben 2006-ban
Gyerekek száma
Óvodába beíratott gyerekek száma
Hátrányos helyzetű gyerekek száma

Ország*

Nógrád
megye

327 644

6 883

743

60 381

2 485

131

9 628

n.a.

259

Halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek száma
Hátrányos helyzetű gyerekek aránya, %
Halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek aránya, %

Szécsényi
kistérség

18,4

36,1

18

2,9

-

35

* Forrás: OKM, Közoktatási Statisztikai Kiadvány 2006.

A 2007/2008-as tanévben az óvodás gyermekek közel fele (49%) roma (22. táblázat). A halmozottan hátrányos helyzetű, nem csak szegény, hanem iskolázatlan
szülőkkel is rendelkező gyerekek között viszont 90 százalékban romákat találunk,
miközben a hátrányos helyzetűek között arányuk közel 50 százalék. Azaz, minél
„mélyebbre” megyünk a szegénységben, annál nagyobb lesz a roma gyerekek aránya.
22. táblázat: A roma, a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű
gyerekek száma és aránya a szécsényi kistérségben, 2007/2008-as tanév
Korév

Óvodába
beíratottak

Óvodások közül roma
fő

%

A hátrányos
helyzetűek közül
roma
fő

%

A halmozottan
hátrányos helyzetűek
közül roma
fő

%

3 éves

144

65

45

9

30

42

93

4 éves

173

79

46

10

29

52

85

5 éves

215

108

50

26

46

73

91

6 éves

150

79

53

16

41

55

95

7 éves
Összesen

8

6

75

1

100

5

83

690

337

49

62

49

227

91

41

Fontos lenne, hogy a gyerekek, főként a szegény családban élő hátrányos helyzetűek hároméves korban megkezdjék az óvodát annak érdekében, hogy megfelelő
„alapozással” kerüljenek be az iskolapadba. A halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek előnyben részesítését az óvodai felvételnél a törvény is rögzíti.18 Ennek ellenére
a kistérségben igen vegyesek az erről szóló információk. A létszámadatok alapján
2007-ben a szécsényi kistérségben összesen 144 hároméves gyerek volt beíratva az
óvodába, amely az összes hároméves gyerek 71 százalékát jelenti. A kistérség óvodáiba járó hároméves gyerekek közel egyharmada halmozottan hátrányos helyzetű. De
azt persze nem tudjuk, hogy mennyi az óvodai ellátásra jogosult hároméves halmozottan hátrányos helyzetűek összlétszáma. Az óvónők szemszögéből mindenesetre
kicsit más a helyzet.
„2002-től minden 3 éves korú gyereket fel tudtunk venni. Úgy alakult a létszámunk… Ez az első tanévünk, amikor azt kell, hogy mondjam az év közben jelentkezőnek,… akik mondjuk januárban, februárban töltötték a harmadik életévüket, (…)
hogy csak szeptembertől” (óvónő)
„… 26-an vagyunk, és nincs olyan gyerek Pilinyben, aki betöltötte a harmadik
életévét, és ne járna óvodába”. (óvónő)
„…az óvodásoknak, a 3 éves korosztálynak a 90 százaléka mindig bent volt”
(óvónő)
„Községünkben körülbelül olyan 80–85 óvodáskorú gyerek van, ezek nagy része,
70–72 gyerek be van iratkozva óvodába, többségük rendszeresen is jár… [de] nem
mindegyik jár óvodába. Főleg a 3 és 4 évesek nem, ahol a szülők meghosszabbított
gyesen vannak.” (óvónő)
„…indokolatlanul, úgy érzem, hogy sokat vannak távol… Ez inkább a cigány gyerekekre jellemző, hogy mikor hideg van, mikor esik az eső; akármilyen kifogással
nem hozza a szülő, nem érzi a fontosságát, hogy folyamatosan idehozza, és hogy folyamatosan így eredményt tudjunk elérni.” (óvónő)

Az adatfelvételek során az óvodás gyerekekre, illetve az óvodára vonatkozó kérdéseket is feltettünk. Ezek közül néhánynak az elemzésével árnyaljuk a kisgyerekkorról, azon belül az óvodáztatási helyzetről szóló képet.
A korábban már tárgyalt óvodakezdés életévét tekintve az látszik, hogy a gyerekek kétharmada hároméves korban megkezdi az óvodát, és ebben nincsenek jelentős
különbségek roma és nem roma gyerekek között (23. táblázat). Az adatfelvétel tanúsága szerint azonban az összes gyereknek egyötöde nem járt óvodába, amely igen
18

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXXIX. törvény 65. §-ának (2) bekezdése szerint a „kötelező felvételt biztosító óvoda – ha a gyermek betöltötte a harmadik életévét – nem tagadhatja meg a halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, továbbá annak a gyermeknek
a felvételét, aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény 41. §-a
alapján jogosult a gyermek napközbeni ellátásának igénybevételére, illetve akinek a felvételét a gyámhatóság kezdeményezte”.
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magas arány. Az okok a családi hagyományokban, a szülők munkanélküliségében és
nem utolsósorban a férőhelyek hiányban keresendők.
23. táblázat: Az óvoda megkezdésének életkora a roma és nem roma gyerekek körében
a szécsényi kistérségben 2007–2008-ban (%)
Az óvodakezdés
ideje

2007
Roma

Nem roma

2008
Együtt

Roma

Nem roma

Együtt

Nem járt

19

22

21

21

16

18

3 évesen

57

66

62

59

62

61

4 évesen

21

10

14

14

15

15

5 évesen

4

2

3

6

7

6,5

Összesen

100

100

100

100

100

100

A megkérdezettek körében az elutasítások aránya 4 százalék, ami egyrészt magyarázható a kevés férőhellyel, másrészt azonban az óvodák gyakran megjelenő negatív
hozzáállásával is. Ezt mutatja, hogy a romák körében az elutasítások aránya ötször
nagyobb (8%), mint a nem romáknál (24. táblázat).
„Van kint egy olyan gyerek, aki hároméves, és hoznák, viszont nem szobatiszta”
(óvónő)
„30–30 [gyerek van] a kiscsoportban és a nagycsoportra. Több jelentkező volt, de
hát már ez a 30 is olyan, hogy már ez is sok, mert nem férünk… Helyhiány miatt,
igen, de van a Gyerekház, és akkor oda lehet menni, akit nem tudtunk felvenni, oda
lehet vinni a gyerekeket.” (óvónő)

24. táblázat: Elutasítások aránya a romák és nem romák körében
a szécsényi kistérségben 2008-ban (%)
A felvétel ereményessége
Felvették
Elutasították
Összesen

Roma
92,0

Nem roma
98,5

Együtt
96,0

8,0

1,5

4,0

100,0

100,0

100,0

Az óvodás gyerekek esetében a szülők 92–95 százaléka elégedett az intézmén�nyel, ahová a gyermeke jár (25. táblázat). A legkevésbé problematikus terület a gyermek fejlődési prognózisának megítélése: a szülők döntő többsége úgy ítéli meg, hogy
az adott intézményben gyermeke megfelelően fejlődik, és jól is érzi ott magát. Ha
a szülő egyáltalán valamilyen területen problémát lát, az a pedagógusok színvonala,
és még inkább a gyermekközösség összetétele. A szülők 6 százaléka számolt be vala-

43

milyen óvodával kapcsolatos konfliktusról. Ugyanakkor az óvónők véleménye már
kicsit vegyesebb a szülőkről.
„Általában jó a kapcsolatunk, mivel kis faluban élünk. Még azt sem mondhatnám,
hogy szükség van kimondott fogadónapra vagy fogadóórára, mert napi kapcsolatban
vagyunk velük. Ha problémájuk van, őket rögtön meg kell hallgatni. Van egy-két
szülő, akivel nehezen jutunk dűlőre…”(óvónő)
„A szülők is valahogy éretlenek, meg sok a problémájuk, és én azt gondolom, hogy
akkor ez valahogy a gyerekeken csapódik le”. (óvónő)
„… azok a családok, akik itt az óvodába képesek veszekedni az óvónővel olyan
szinten, hogy nyomdafestéket nem tűrnek a szavak, az az iskolába is ugyanúgy megteszi” (óvónő)

25. táblázat: A szülők értékelése a gyermek óvodájáról
a szécsényi kistérségben 2007-ben (igen válaszok, %), 2007
Szülői értékelés
Megfelelően fejlődik ott a gyerek

Igen válaszok aránya
95

A gyerek jól érzi ott magát

95

Jók a pedagógusok

94

Megfelelő a gyerekközösség

92

Volt konfliktus a szülő és az intézmény között

6

Oktatási helyzetkép
Az iskolakezdés életkora
Az utóbbi évtizedekben Magyarországon az iskolakezdés életkora egyre későbbre tolódik. Míg 1985-ben a hatéves gyermekek 93 százaléka iskolába járt, addig 2007-ben
már csak 23,7 százalékuk kezdte meg tanulmányait ebben az életkorban (9. ábra).19

19

A jelenség okait jelen tanulmányban nem tárgyaljuk (lásd erről pl. Mihályi, 2001; Vágó,
2005).
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Forrás: Vágó (2005)

9. ábra: A hatéves óvodába járók aránya korcsoportjukhoz viszonyítva,
1980–2004 (%)
A késői beiskolázás nagyobb arányban fordul elő a hátrányos helyzetű vagy
a roma gyermekek esetében: „Míg a nem roma gyerekek átlagosan közel hetven
százaléka 6–7 éves kor körül kezdi az iskolát, addig a roma gyerekek esetében ez az
arány alig több ötven százaléknál, egyúttal ők több mint tíz százalékos arányban 8
éves kor körül és e felett kezdenek” (Babusik 2003).
A hátrányos helyzetű gyermekek iskolai karrierje szempontjából a késői beiskolázás előnytelennek tűnik, a családi szocializáció hátrányait már a rövidebb és később
megkezdett óvodai nevelés sem kompenzálhatta, a 7–8 évesen elkezdett iskola befejezésének esélyei pedig rosszabbak esetükben.
E gyermekek jobb iskolai beilleszkedését több országban az iskolakezdés időpontjának előbbre hozásával igyekeznek megtámogatni, a „hosszabb átmenet (…) az
óvoda és az iskola között, több időt hagy az iskola teljesítményorientált munkamódjához való hozzászokásra” (Kende–Illés, 2007)
A szécsényi kistérségben is az előbbiekben tárgyalt arányokhoz hasonló tendenciákat tapasztalhatunk: a nem roma gyermekek gyakrabban kezdik az iskolát 6 éves
korban, a roma diákok inkább 7 évesen, de érzékelhetően magasabb közöttük a 8
éves korban történő beiskolázás is (26. táblázat).
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26. táblázat: Az iskolakezdés életkora a tanulók
kisebbségi hovatartozása szerint
a szécsényi kistérségben 2007-ben (%)
Az iskolakezdés
életkora

Nem roma tanulók

Roma tanulók

6 éves

44,6

33,9

7 éves

54,9

60,0

8 éves
Összesen

0,6

6,1

100,0

100,0

„Most már inkább oda tendálunk, hogy nem az a lényeg, hogy hatéves és már
iskolába menjen, hanem inkább várják a hét évet. Van, aki azt mondja, hogy nyolcévesen is ráérne…” (óvodapedagógus)
„…ez az egy év nagyon sokat jelent ahhoz, hogy a következő évben megkezdhessék
az iskolai tanulmányaikat. (…) volt, amikor többen is voltak, mert a szülők az egyik
héten azt mondták, hogy igen maradjon, a másikon meg azt, hogy: »Jaj, mit szól majd
a falu?« Holott mondtuk, hogy ebből semmi hátránya nem származik” (óvodavezető)

Az iskola megkezdésének akadálya legtöbbször a gyermek „iskolaéretlensége”, ami
főképpen a családi háttér és az iskolai elvárások különbözőségéből fakad. A 7 évesen
iskolába kerülő gyerekek esetén a szülők döntően az évvesztést, illetve saját kérésüket
jelölik meg okként, a 8 évesen beiskolázottak között már nagy számban utalnak
a gyermek fejlődésével kapcsolatos problémákra is.
„…egy kisgyerek visszamaradt, de nem azért, mert az értelmi képességei rosszak,
hanem ő az, akinek az anyukája egy kicsit olyan trehányabb” (óvónő)
„…sok dologgal itt találkoznak először, például vízcsappal vagy benti WC-vel.
Őneki még az új, őneki azt még meg kell tanulni, és persze hát ez egy kis hátrány
azzal szemben, aki fürdőszobás lakásból jön.” (óvónő)

Összefüggést találunk az iskolakezdés életkora az óvodába kerülés időpontja között is (27. táblázat). Az óvodába háromévesen beíratott gyerekek 82 százaléka hatéves korában elkezdi az iskolát.
A későbbi iskolakezdés a jelenleg alsó tagozatos gyermekek tanulmányi eredményeit vizsgálva szignifikáns különbséget mutat a gyermekek osztályzataiban (a 6 évesen kezdők átlaga 4,23, a 7 évesen kezdőké 3,99 és a legkésőbb iskolába kerülőké
3,23).
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27. táblázat: Az iskolakezdés életkora az óvodába kerülés időpontja szerint
a szécsényi kistérségben 2007-ben (%)
Az iskolakezdés
életkora

Az óvoda elkezdésének életkora
3 éves

4 éves

5–6 éves,
ill. nem járt

Összesen

6 éves

81,9

9,5

8,6

100,0

7 éves

65,2

22,6

12,2

100,0

8 éves

57,1

42,9

0,0

100,0

Együtt

71,8

17,8

10,5

100,0

Sajátos igények – értelmi fogyatékosság és az SNI
A kiválogatás és kiválogatódás szélső pontján jelent meg a „normál” iskolarendszerből való kiszelektálódásnak, a gyermek gyógypedagógiai iskolába kerülésének lehetősége. Ha egy tanuló nevelhetősége szélsőségesen gyengének bizonyult, akkor felmerült a lehetősége annak, hogy ez a gyermek gyenge biológiai adottságaiból fakad,
hogy ő értelmi fogyatékos, aki speciális pedagógiai módszerekkel oktatható csak.
A szelekció lehetősége vonzó volt szülők és pedagógusok számára olyankor, amikor
az iskola normális működését veszélyeztette néhány nevelhetetlen, az iskolai munkát
zavaró, a többiekkel haladni képtelen hátrányos helyzetű (és nem ritkán roma) diák.
1954 és 1974 között az értelmi fogyatékosok iskoláiba járó gyermekek száma 8000
főről 32 ezer főre nőtt (Czeizel és mások, 1978; Bánfalvy, 1985).
Az oktatáspolitikai reformok nem tudtak gátat szabni a társadalom szelekciós törekvéseinek, így az 1985-ös majd az 1993-as oktatási törvény rendelkezései már kissé
máshová helyezve a hangsúlyt, az integrációs gondolat szellemében igyekeztek elősegíteni az egyenlő esélyek érvényesülését. A szabad iskolaválasztás, a sajátos nevelési
igényű (SNI) tanulók integrált oktatása és az ezt segíteni szándékozó pénzügyi szabályozók minden jó szándék ellenére éppen azt erősítették, hogy az iskolákban egyre
több gyermek minősüljön fogyatékosnak.
A Szakértői és Rehabilitációs Bizottságok elé ma is évről évre több gyermek kerül, a szelekciós nyomás nemhogy enyhült volna, hanem azóta is tovább erősödik.
A 2006/2007-es tanévben már több mint 52 ezer gyermeket vizsgáltak meg a bizottságok szakemberei (10. ábra). A megvizsgált gyermekek egyre nagyobb hányada
bizonyul sajátos nevelési igényűnek (11. és 12. ábra). Ha nem feltételezzük, hogy
valamilyen okból nőtt volna a fogyatékos gyermekek gyakorisága, vagy javult volna
a javaslatok megalapozottsága, akkor azt kell gondolnunk, hogy a bizottságok – bizonyára éppen a túlzott mértékben megnőtt vizsgálatszámok következtében – egyre
kevésbé képesek ellenállni az iskolák szelekciós törekvéseinek.
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Forrás: Oktatás-statisztikai Évkönyv 2006/2007. OKM, Budapest, 2007.

10. ábra: A Szakértői és Rehabilitációs Bizottságok által vizsgált gyerekek száma (fő)

Forrás: Oktatás-statisztikai Évkönyv 2006/2007. OKM, Budapest, 2007.

11. ábra: A Szakértői és Rehabilitációs Bizottságok által vizsgált gyermekek közül
sajátos nevelési igényűnek minősített tanulók aránya (%)
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Forrás: Oktatás-statisztikai Évkönyv 2006/2007. OKM, Budapest, 2007.

12. ábra: A 6–14 éves sajátos nevelési igényi tanulók száma (fő)
A kistérségben a sajátos nevelési igényű tanulók aránya 7,4 százalék, ami szinte
pontosan megegyezik az országosan jellemző mértékkel, rajtuk kívül az iskoláskorú
népesség további kb. 3 százaléka a kistérségen kívül jár szegregált gyógypedagógiai
iskolába. Vizsgálatunk adatai szerint ez utóbbi csoportban csak roma gyermekek
vannak.
Továbbtanulás, lemorzsolódás
Az oktatáshoz való hozzáférés, az elért iskolai végzettség színvonala az elmúlt négyöt évtizedben az országos adatokat vizsgálva fokozatosan emelkedik. Az iskolázottság szintje regionálisan jelentős különbségeket mutat – a szécsényi kistérségben mért
adatok nagyjából megegyeznek az észak-magyarországi régió jellemzőivel (28. táblázat).
28. táblázat: A 15 éves és idősebb népesség legmagasabb befejezett
iskolai végzettség szerint 2005-ben (%)
Iskolázottság
0–8 osztály

Országos*

Észak-Magyarország*

Szécsényi kistérség**

40

45

45

Szakma

19

19

21

Érettségi

28

26

27

Diploma

13

10

7

* Forrás: KSH (2006a): Mikrocenzus 2005.
** Gyermekes családok

A kistérségben készített adatfelvételek 2004 és 2007 között semmilyen változást
nem mutathatnak a gyermekes családokban élők iskolai végzettségének alakulásá-
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ban, a három adatfelvétel eltérései csak a véletlen szórásból adódnak. Annyi azonban
mindhárom adatfelvételünkben látszik, hogy ha korcsoportonként összehasonlítjuk
az itt élők iskolázottságát, akkor érzékelhető a helyzet romlása (29. táblázat). A legfeljebb 8 általánost végzettek aránya, ami a 60 év felettiektől haladva folyamatosan
csökkent, a 20–29 éves korosztályban újra igen magassá vált. A szakmunkás végzettség aránya a 70-es évek csúcsa után újra visszaesett, az érettségizettek és a diplomások arányának növekedése pedig megállt.
29. táblázat: A gyermekes családokban élők legmagasabb befejezett iskolai végzettsége
korcsoportonként a szécsényi kistérségben 2007-ben (%)
Legmagasabb
befejezett iskolai
végzettség

20–29 éves

30–39 éves

40–49 éves

50–59 éves

60– éves

0–8 osztály

54

40

37

45

66

Szakma

17

19

35

29

17

Érettségi

25

28

20

18

7

Diploma
Összesen

4

13

9

7

7

100

100

100

100

100

„Magyarországon a rendszerváltás óta a népesség javuló iskolázottsági szintje ellenére is folyamatosan újratermelődik egy jelentős méretű alacsony iskolázottságú réteg.
Évente mintegy ötezer tanuló 16 éves koráig sem fejezi be az általános iskolát, és több
mint húszezer azoknak száma, akik az általános iskola befejezése után nem tanulnak
tovább, vagy lemorzsolódnak a középfokú képzésből.” (Liskó, 2007)

Az általunk vizsgált kistérségben a lemorzsolódás mértéke igen magas, a 15 éves
és idősebb népesség 17 százaléka morzsolódott le valamilyen iskolatípusból (20%uk még tanul – közülük még lesznek lemorzsolódók – és 63%-uk nem kezdett bele
olyan képzésbe, amelyet később nem fejezett be) (30. táblázat). A lemorzsolódás
mértékének változását itt is csak korcsoportos elemzéssel vizsgálhatjuk. Adataink
szerint az egyre fiatalabb korosztályokban egyre magasabb arányban fordul elő lemorzsolódás az oktatás valamely szintjéről.
Ha a jelenleg még iskolában tanulók nélkül vizsgáljuk a lemorzsolódás mértékét
(hisz róluk nem tudjuk, be fogják-e fejezni az iskolát vagy sem), akkor a növekedés
egészen drámai képet mutat (13. ábra).
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30. táblázat: Iskolai lemorzsolódás iskolatípusok és korcsoportok szerint
a szécsényi kistérségben 2007-ben (%)
Lemorzsolódott

16–19
éves

20–29
éves

30–39
éves

40–49
éves

50–59
éves

60–
éves

Általános iskolából

3

10

5

6

Szakmunkásképzőből

7

6

6

4

4

3

Középiskolából

4

4

2

4

0

0

Felsőfokú és egyéb iskolából

–

6

5

1

0

0

Nem morzsolódott le

8*

59

78

83

88

95

Jelenleg tanul

79

13

4

1

2

0

100

100

100

100

100

100

Összesen

4

3

* Ebben a korosztályban a 8. osztály befejezése után nem tanult tovább.

13. ábra: Iskolai lemorzsolódás korcsoportok szerint a már nem tanulók arányában
a szécsényi kistérségben 2007-ben (%)
A 16–19 éves korosztályban már jól látható, hogy a fiatalok mintegy 20 százaléka
már elvesztette az esélyét valamilyen középfokú (akár szakmai) végzettség megszerzésére, további 10 százalékuk 16 évesen vagy idősebben járva az általános iskolába
már nem nagy valószínűséggel jut el a 8 osztálynál magasabb iskolázottsági szintre,
és a középfokú iskolákban jelenleg tanulók közül sem fog mindenki végzettséget
szerezni (31. táblázat).
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31. táblázat: A 16–19 éves fiatalok iskolai karrier szerinti megoszlása
a szécsényi kistérségben 2007-ben (%)
Iskolai karrier

Becsült létszám
(fő)

Gyakoriság
a mintában (%)

Lemorzsolódott az általános iskolából

30

3,1

8. osztály után nem ment tovább

80

7,6

8. osztály után lemorzsolódott

110

10,7

Jelenleg ált. iskolában tanul

120

11,5

Jelenleg középfokon tanul/végzett
Összesen

700

67,2

1050

100,0

N=

131

Becslésünk szerint a kistérségben élő 16–19 éves fiatalok közül mintegy 200-an
már nem járnak iskolába. Ebből az iskolát 19 éves kora előtt befejező (vagy abbahagyó) mintegy 200 fiatalból alig 20–30 fő dolgozik, mintegy 30–40-en gyesen vannak, és döntő többségük (kb. 150 fiatal) regisztrált vagy nem regisztrált munkanélküli, eltartott, háztartásbeli, azaz jövedelem és tevékenység nélkül él (32. táblázat).
32. táblázat: A 16–19 évesek gazdasági aktivitása a szécsényi kistérségben
2004–2007 között (%)
Év

Tanul

Aktív

Gyes

Munka
nélküli

Eltartott,
htb.

Összesen

N=

2004

83,8

3,4

3,4

6,1

3,4

100

148

2005

85,5

3,9

2,0

2,6

5,9

100

152

2007

79,2

1,9

4,0

10,0

4,8

100

131

Az iskolai karrier megtörése természetesen a szegények, illetve a romák között
jóval gyakoribb. Az általános iskolából való lemorzsolódás csak a szegénységben élő
roma fiatalok esetén fordult elő, a középfok abbahagyása kifejezetten a roma fiatalokat jellemzi (függetlenül családjuk anyagi helyzetétől). A 16–19 éves nem roma (szegény és nem szegény) fiatalok 80–85 százaléka középfokú iskolában tanul, a romák
között elsősorban a nem szegény családok gyermekei tanulnak tovább a 8. osztály
befejezése után (a nem szegény roma fiatalok 55%-a).
A fiatalok továbbtanulási ambíciói nincsenek összhangban valóságos iskolai helyzetükkel. Miközben láthattuk, hogy a középiskolás korú fiatalok 20–40 százaléka
valószínűleg csak legfeljebb általános iskolai végzettséget fog megszerezni, addig ez
a szint csak a kérdezettek 5 százaléka számára tűnik elfogadhatónak (14. ábra). Figyelemre méltó, hogy a mai tizenévesek között szinte minden második gyermek diplomához szeretne jutni.
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14. ábra: Milyen végzettséghez szeretnél jutni? – 11–19 évesek, szécsényi kistérség, 2007

A 11–19 éves fiatalok helyzetéről
A kistérségben készített adatfelvételeink során 2004, 2005 és 2007 nyarán információkat gyűjtöttünk az itt élő fiatalok körülményeiről is. Legutolsó vizsgálatunkban az általános helyzet felmérésén felül egy olyan kérdőív is használtunk, amely
kifejezetten a 11–19 éves fiatalok helyzetének feltárására irányult, és amire maguk
a fiatalok válaszoltak.
A kistérségben 2300 fő 11–19 éves fiatal él, közülük 700 Szécsényben, 1600
a kistérség községeiben. A tinédzserek populációjából a vizsgálatunkba került 300
fiatal, közülük 150 (a populáció 6%-a) válaszolt a fiatalok számára kialakított kérdőívünkre is.
A 300 fős (13%-os) minta reprezentálja a 11–19 éveseket; a közülük megkérdezett
150 fős szűkített minta kiválasztása már ad hoc módon történt, ennek ellenére ez
a mintarész nem, iskolázottság, kisebbségi hovatartozás tekintetében nem különbözik a 6 százalékos reprezentatív mintától. A minta az egyes községekre – az esetenként igen alacsony elemszám miatt – már nem reprezentatív (egy-egy községben
átlagosan 10, Szécsényben 40 fiatalt kérdeztünk meg).
Szabadidő, szórakozás
A fiatalok jelentős része (65%-a) sok (napi 4–5 óra) szabadidővel rendelkezik. A szabadidő mennyisége az életkor emelkedésével enyhén csökken (a csökkenés nem szignifikáns), a fiúknak és a még iskolába járóknak kicsit több ideje van, mint a lányoknak, illetve a már nem iskolásoknak. Összességében azt a nem túl meglepő eredményt
kaptuk, hogy a fiatalabb, alsó fokú iskolába járó gyerekeknek inkább lehet programokat szervezni, mint az idősebb, középfokra járó vagy már nem iskolás fiataloknak.
Mivel töltik el a fiatalok ezt a napi 4–5 órát? A szórakozási, kulturális lehetőségek
hiányából fakadóan a szabadidő eltöltésének szerkezete meglehetősen sivár. Kulturá-
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lis rendezvényeken a fiatalok 40–60 százaléka soha sem vesz részt (figyelemre méltó,
hogy még a szórakozóhelyek látogatása is 36%-uknál nem fordul elő), ehelyett
a barátokkal, rokonokkal való együttlét, és – természetesen – a televízió tölti ki leggyakrabban a fiatalok szabadidejét (33. táblázat).
„Ezek a gyerekek sehova nem jutnak el, tényleg, nemhogy nyáron nyaralni – az is
nagy gondot jelent, hogy egyszer elmenjenek fürdőbe vagy valami ilyesmi programra.
Nem is mennek sehova, itthon vannak, nem csinálnak semmit.” (pedagógus)

33. táblázat: Szabadidős tevékenységek gyakorisága a 11–19 éves
fiatalok között a szécsényi kistérségben 2007-ben
Szabadidős tevékenység

Gyakoriság*, átlag

„Soha” (%)

Koncertre jár

4,5

60

Színházba jár

4,3

44

Moziba jár

4,3

38

Szórakozóhelyre jár

3,8

36

Könyvet olvas

3,1

12

Sportol

2,4

13

Számítógépezik

2,0

11

Barátaihoz jár

2,0

6

Rokonaihoz jár

1,9

2

Tévét, videót néz

1,3

2

* 1 – hetente többször, 5 – soha

A szabadidő eltöltésének típusait találtuk a fiatalok között:
1 – „könyvmoly”: ez a csoport olvas relatíve a legtöbbet (sokat ül monitor előtt
is), a legjellemzőbb, hogy a barátokkal való együttlét e csoportban a legritkább. (Ide
tartozik a fiatalok 25 százaléka
2 – „kocsmázó”: relatíve ők járnak leginkább szórakozóhelyekre, ők is sokat tévéznek, számítógépeznek. A többi csoporthoz képest kicsit több koncertlátogató van
köztük. (Ebbe a típusba került a fiatalok 28%-a).
3 – „színes”: a szórakozóhely kivételével minden szabadidő-eltöltési formában ők
jelennek meg a legnagyobb gyakorisággal (a csoport természetesen csak relatíve színes, ők is többet ülnek a tévé előtt, mint színházban). A típusba tartozók kiemelkedő
gyakorisággal sportolnak. (A fiatalok 31%-a tartozik ide.)
4 – „passzív”: az előző csoport ellentéte – minden tevékenységi formában a legalacsonyabb gyakorisági értékekkel. Kiugróan kevesen vannak közöttük a sportolók
sőt, számítógépet sem használnak. (Szerencsére ez a legkisebb csoport: a 11–19 évesek 17%-a tartozik ide.)
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A fenti tipizálást azért készítettük el, hogy megvizsgálhassuk: a szabadidő eltöltése, az aktivitás vagy az érdeklődés jellege hogyan kapcsolódik össze a fiatalok
egyéb jellemzőivel. Az életkor emelkedésével egyre inkább bezáródnak a fiatalok,
a kocsmázó, illetve a semmit sem csináló csoportba tartozók átlagosan idősebbek
a szabadidejüket tartalmasabban kitöltő gyerekeknél. Nemek szerinti különbségeket
is tapasztaltunk: a passzivitás inkább a lányokra jellemző, a szórakozóhelyeket inkább a fiúk látogatják.
A szegénység erőteljesen összekapcsolódik a szabadidő eltöltésének jellegével:
a „passzív”, semmit sem csináló fiatalok 95 százaléka él szegény családban (56%-uk
roma). Fontos megjegyezni, hogy a szórakozóhelyekre járó fiatalok nem rosszabb
státuszúak a magányosan olvasó vagy szabadidejüket színesen töltő csoportoknál.
A szegénység határa tehát nem a kocsma és a könyv között, hanem a semmi és a
valami között található. A kulturálisan is kirekesztődött csoport az iskolában is
a legrosszabb teljesítményt mutatja (tanulmányi átlaguk 2,2), és nekik van a legkevesebb barátjuk (átlagosan 13). Érdemes felfigyelnünk arra is, hogy a már nem
iskolás (zömmel munkanélküli) fiatalok mindegyike ebbe a csoportba tartozik.
A „kocsmázó”, szórakozóhelyre járó fiatalok között a szegények vagy a romák
aránya nem tér el a fiatal népességre jellemző arányoktól. Tanulmányi eredményük
(átlagosan 3,4) sem sokkal alacsonyabb a többi fiatalétól (a teljes minta tanulmányi
átlaga is 3,4), és nekik van a legtöbb barátjuk (átlagosan 31). A szórakozóhelyre járás
tehát nem a kirekesztődés, hanem a későbbi esetleges devianciák miatt lehet problematikus: e fiatalok között messze magasabb a dohányzás, a nagyivás vagy a drogfogyasztás előfordulása.
„Aki nem iskolaköteles, de nem is dolgozik, azok itt általában csellengenek a faluban. Van ilyen jó húsz-harminc fiatal, összeverődnek, és ők így eléggé nagy randalírozást tudnak végezni. Főleg a csellengőkkel kell valamit kezdeni. Hogy valami olyan
épületet adni nekik, ahol esetleg valami értelmes dologgal tölthetnék el az idejüket.
Volt egy olyan terem, ahol számítógépek is voltak, meg minden ilyen érdekes, tévék
meg egyebek. Ők, saját maguk megmondták, hogy ők szétverték azt a minden dolgot
maguk.” (családsegítő)

Az alacsony elemszámok miatt településenként csak nagyon óvatos becsléseket
tehetünk. Az biztosnak tűnik, hogy Szécsényben nem jelenik meg a teljesen pas�szív fiatalok csoportja – ők a legnagyobb számban talán Rimócon és Endrefalván
élnek. A szintén nem problémamentes „kocsmázó” típus leginkább Nógrádmegyerre
és Nógrádszakálra jellemző.
Ha adatainkból az itt élő fiatal népesség egészére készítünk becsléseket, akkor azt
mondhatjuk, hogy a kulturálisan kirekesztődött fiatalok száma 300 fő körül lehet
a kistérségben, közülük kb. 180-an élnek Rimócon és Endrefalván.
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„…nem volt a fiataloknak hova menni, csak csavarogtak, meg kinn álltak, és akkor persze hogy minden mással foglalkoztak, csak értelmes dolgokkal nem. És akkor
olyan helyiségek lettek kialakítva, mint például a konditerem, azt használhatják korlátlanul, vagy ahol pingpongozni lehet, csocsózni, tévézni, dévédézni. Csak most baj
van, mert eltűnt a tévé.” (pedagógus)

A fiatalok szabadidős lehetőségeinek hiányát ugyan a legtöbb helyi szakember
érzékeli, de az itt-ott elinduló kísérletek általában rövid életűek voltak – amiben
a források hiánya mellett nem kis szerepe volt a szervezők járatlanságának, előítéleteinek, sokszor nyíltan rasszista beállítódásának.
„Művelődési ház jelenleg nem működik. Maga az épület is szörnyű állapotban
van – még a háború előtt épült, magtárból lett kialakítva. Mozi volt benne. A mozi
és a gépek is megvannak, de nem volt gazdaságos a működtetése. Vizesblokk nincs,
de már „pottyantós” WC sincs, mert szétbontották. Úgyhogy be van zárva.” (önkormányzat)
„Vannak a városban programok. Innen a környékről bejön a sok cigány fiatal, aztán, ha nincsenek beengedve, az a baj – így meg az itteniek nem jönnek. A szécsényi
magyarok inkább elutaznak, ha diszkóba akarnak menni. Én nem is pályázok ilyenekre, roma pályázatokra, meg drogosra sem, mert ezeket igazából másra költik. Meg
nincs értelme.” (művelődési otthon)

Információs társadalom
Az információs társadalom, a digitális írástudás területén a 2008-as adatfelvétel
meglepően jó eredményeket mutatott. (Ezekben a szécsényi gyerekesélyprogram
két és fél éves munkája is már szerepet játszhat.) A 12–18 éves fiataloktól kérdeztük
internetezési szokásaikat, és válaszaik összességében viszonylag kedvező helyzetre
utalnak. A kistérség minden iskolájában van internet, amiből persze nem feltétlenül
következik, hogy a gyerekek a tanórákon kívül is hozzáférnek a géphez. Az adatok
alapján azonban a kistérség nem áll rosszul ezen a téren. Igaz, ennek a korosztálynak, illetve a tanulóknak a számítógép- és internethasználati arányai országosan is
kiugróan magasak, tehát ez nem jelenti azt, hogy más korcsoportok is nagymértékben használnák ezeket az eszközöket.
2006-ban a kistérség minden településének legalább az iskolájában volt számítógép és internet-hozzáférés. Hat faluban az óvoda is rendelkezett számítógéppel.20
A közoktatási intézményeken kívül máshol is lehetőség nyílik internetezésre és számítógép-használatra. Több településen (jórészt a program keretében) megnyíltak,

20

KSH, Területi statisztika, 2006. (TEIR)

56

vagy a korábbinál rendszeresebben működnek „teleházak”, ahol IT-mentorok segítik
a digitális írástudás tanulását, fejlesztését.
2006-ból vannak elérhető országos adatok, amelyek külön vizsgálják a 14–17 éves
fiatalok számítógép- és internet-használati szokásait.21 A kistérségi felmérés 12–18
év közöttieket kérdezett meg, és az időbeni eltérés is két év. Az összehasonlítások
tehát csak ezekkel a megkötésekkel érvényesek.
A kistérségben élő fiatalok 91 százaléka számítógépezik (34. táblázat), ami mindössze 3 százalékkal alacsonyabb az országos aránynál. Ha csak a nem roma fiatalokat
vesszük figyelembe, akkor meg is haladja azt (98 %). A romák 17 százalékkal kevesebben használnak számítógépet, mint a nem romák.
Fontos, hogy a fiatalok közel kétharmada (59,1%) hetente többször ül a számítógép elé, tehát feltehetően van otthon gép, esetleg az iskolában vagy más helyen
tud hozzájutni. A cigány fiatalok ennél kisebb arányban (35,4%) használják ilyen
gyakran, a nem romáknak viszont több mint háromnegyede számítógépezik hetente
többször. A különbség feltehetőleg abból adódik, hogy a cigány családoknak nincs
otthon gépük.
34. táblázat: A számítógép-használat gyakorisága kisebbségi hovatartozás
szerint a szécsényi kistérségben 2008-ban (%)
Számítógép-használat

Összes fiatal
(N = 108)

Roma
(N = 48)

Nem roma
(N = 60)

Hetente többször

59,1

35,4

78,3

Hetente

18,6

22,9

15,0

Havonta

6,9

8,3

5,0

Ritkábban

6,4

14,6

–

Soha
Összesen

9,0

18,8

1,7

100,0

100,0

100,0

A kistérségben élő 12–18 év közötti fiatalok internet-használat terén sem maradnak el az országos átlagtól (35. táblázat): 85 százalékuk szokott internetezni, az
országos arány 89 százalék. Ez azt mutatja, hogy ebben a térségben kedvezőek az
internetezési lehetőségek, amelyeket sokaknak az otthoni, másoknak az iskolai, vagy
a közösségi hozzáférés biztosít. Az, hogy a kistérség minden településének iskolájában van hozzáférés, csak most válik érdekessé, mivel valószínűleg ez is hozzájárul
a mutató kedvező alakulásához.

21

A digitális jövő térképe. A magyar társadalom és az internet. Gyorsjelentés a World Internet
Project 2006. évi magyarországi kutatásainak eredményeiről. ITHAKA Kht., TÁRKI
Zrt., BME–ITTK, 2006.
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A roma fiataloknak kétharmada (66%), a nem romák közül szinte mindenki
(98%) „jár” a világhálón. A gyerekek fele (49%) hetente többször is használja, a romáknak ugyanakkor csak egyötöde (19,5%) jut hozzá ilyen gyakran.
35. táblázat: Az internethasználat gyakorisága kisebbségi hovatartozás
szerint a szécsényi kistérségben 2008-ban (%)
Összes fiatal
(N = 97)

Roma
(N = 41)

Nem roma
(N = 56)

Hetente többször

49,2

19,5

71,4

Hetente

18,8

22,0

16,1

Havonta

8,4

9,8

7,1

Ritkábban

8,4

14,6

3,6

Soha

15,2

34,1

1,8

Összesen

100

100

100

Internethasználat

Az otthoni internetezés aránya 44 százalék a kistérségi fiatalok körében, ami 7
százalékkal marad el az országostól. A megkérdezettek között természetesen lehetnek
testvérek, így az nem biztos, hogy a számítógéppel rendelkező háztartások aránya is
így alakulna. Barátoknál a fiatalok 6,5 százaléka jut a világhálóhoz, amely további
otthoni internet-hozzáféréseket valószínűsít. Iskolában 37,4 százalékuk szokott internetezni, de azt nem tudjuk, hogy ez mekkora arányban jelenti a tanórát, a szabadidő
eltöltését vagy más tevékenységet.
A romák és nem romák internetezésének helyszínei között éles különbségek vannak (36. táblázat), amelyek elsődleges oka az, hogy a cigány fiataloknak csak nagyon kis része (6,5%) tudja otthon elérni a világhálót. A nem roma fiatalok több
mint kétharmada internetezik otthon, amely az országos aránynál is magasabb. Iskolában ugyanakkor a romák 61 százaléka, a nem romák 26 százaléka jut hozzá
a webhez. Utóbbiaknak nyilván kényelmesebb az otthoni internet használata, a cigány fiataloknak pedig elsősorban itt van rá lehetőségük.
Nem elhanyagolható, hogy Szécsényben már évek óta működik teleház, a kistérség más településein pedig a közelmúltban nyitottak meg az ingyenes internetes
közösségi terek. Az összes fiatal 5 százaléka jár ilyen helyre (ami országosan magas
arány) A 12–18 éves cigány fiataloknak 13 százaléka teleházban netezik, ugyanakkor a nem cigányok körében ez annyival ritkább, hogy a felvétel nem is mutatja ki
őket. Annak oka, hogy a közösségi tereket elsősorban romák látogatják, elsősorban
anyagi jellegű. Otthon csak nagyon kis részüknek van internetje, de természetesen
ők sem akarnak kimaradni a világháló nyújtotta információs, kommunikációs és
szórakozási lehetőségekből, így eljárnak a teleházba, ahol a szolgáltatásért fizetni sem
kell, és még a használatot segítő képzést, vagy tanácsot is kapnak.
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36. táblázat: Internethasználat helye kisebbségi hovatartozás szerint
a szécsényi kistérségben 2008-ban (%)
Az internethasználat helye

Összes fiatal (N = 97)

Otthon

Roma (N = 41)

Nem roma (N = 56)

43,6

6,5

Barátnál

6,5

9,7

3,4

Iskolában

37,4

61,3

25,9

Teleházban

5,0

12,9

–

Egyéb

7,5

9,7

6,9

100

100

100

Összesen

63,8

* Több helyszínt is lehetséges volt megjelölni.

Az internethasználat céljáról a már hivatkozott nemzetközi felmérés22 kérdéseihez hasonlóan érdeklődtünk mi is a fiataloktól (37. táblázat). A kis elemszámok
miatt a változók összevonásával hét mutatót képzetünk aszerint, hogy milyen típusú
tevékenységet folytatnak a gyerekek a világhálón.
A 12–18 éves internetező fiatalok legnagyobb arányban (42,5%) – nem meglepő
módon – szórakozásra használják a világhálót: „szörföznek”, játszanak, zenét hallgatnak a weben. Sokan (64,5%) kommunikálnak – elsősorban e-maileket küldenek, fogadnak – az interneten keresztül. Egyharmaduk (35,5%) különböző célokkal
információkat is keres, de ennél többen (41%) tanulnak is a világháló segítségével.
Utóbbi arány megcáfolni látszik azt, hogy a gyerekek csak a szabadidő „haszontalan”
eltöltésének módját keresik az interneten. Kereskedelmi tevékenységet 7 százalékuk
folytat, ami a kistérség általános viszonyait tekintve nem rossz arány. A megkérdezettek korából adódóan a munka (0,3%) szinte nem jelenik meg az internethasználat
céljai között.
37. táblázat: Az internethasználat célja az internetező
12–18 éves fiatalok között a szécsényi kistérségben 2008-ban, (%)
Az internethasználat célja

72,5

Kommunikáció

64,5

Információszerzés

32,5

Tanulás

41,0

Munka

0,3

Kereskedelem, pénzügyek

7,3

Egyéb (weblapszerkesztés, programok letöltése)

22

Igen (N = 105)

Szórakozás, szabadidő eltöltése

18,9

A digitális jövő térképe. A magyar társadalom és az internet. Gyorsjelentés a World Internet
Project 2006. évi magyarországi kutatásainak eredményeiről. ITHAKA Kht., TÁRKI
Zrt., BME–ITTK, 2006.

59

Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások
A szécsényi kistérség hét településén (Szécsény, Rimóc, Ludányhalászi, Nógrádszakal,
Nagylóc, Hollókő, Szécsényfelfalu) kistérségi tárulás formájában látták el a szociális és gyermekjóléti feladatokat 2007 végéig. A másik hat településen (Varsány,
Nógrádsipek, Endrefalva, Piliny, Magyargéc, Nógrádmegyer) egy személy részmunkaidőben végezte a gyermekjóléti és családsegítő tevékenységet. Később csatlakozott
a társuláshoz Piliny, Endrefalva és Nógrádsipek. Az így létrejött Szécsény Kistérség
Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat önkormányzati alapfeladatként látja el a családsegítést, a gyermekjóléti szolgálatot és a szociális információs
szolgáltatást, amely további tevékenységekkel (jelzőrendszeres házi segítségnyújtással és szenvedélybetegek nappali és közösségi ellátásával) bővült (Darvas–Kecskés,
2008).
A kistérségi szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások több szempontból is
problémásak. Több települést lát el egyetlen szakember, így egy-egy falunak heti
néhány órára van csak „saját” szociális szakembere, akinek sem ideje, sem energiája nem jut a feladat teljes, megoldást jelentő ellátására. Az önkormányzatok anyagi
megfontolásból, társulások formájában tesznek eleget törvényi kötelezettségüknek,
ugyanakkor nem tudnak foglalkozni a szolgáltatások eredményességével, hatékonyságával. A tapasztalatok egy része legalábbis erről szól.
„… ha jól tudom, csak a családsegítő van még, egy ember szokott Szécsényből
kijárni hetente egyszer. Ez szociális diplomához kötött.” (óvónő)
„Itt nem dolgozik szociális munkás, ááá, nem. Végül is, figyelj, itt olyan szűkösek
az anyagi lehetőségek, hogy még a családsegítős is Szécsényből van heti 5 órában,
most emelték föl neki.” (gyámügyi előadó)
„…most jelen pillanatban egy hölgy van itt heti 10 órában.” (óvodavezető)
„Nem vagyunk elismerve, az a legnagyobb problémánk. Például összejöttünk mi
öten, családsegítősök hetente pénteken, és azt mondta Magyargécen a polgármester,
hogy ne jöjjünk össze hetente, elég egy hónapban csak egyszer. Az is baj volt. Ebből
én csak azt érzem, hogy az önkormányzat nagyon passzív ezekben a dolgokban.” (családgondozó asszisztens)

A gyerekes családoknak – 45 százalékos szegénységi arányuk mellett – mindös�sze egytizede (2007-ben 10,9%, 2008-ban 12,7%) került kapcsolatba gyermekjóléti
vagy családsegítő szakemberrel, ami igen alacsony hozzáférést jelent. Ez azt valószínűsíti, hogy a szolgáltatások nehezen hozzáférhetőek, és valamilyen oknál fogva a
családok nem számítanak ilyen típusú, „hivatalos” segítségre. A 10 százalékos igénybevételi arányban egyaránt szerepe lehet a stigmatizációtól való félelemnek és az ellátás alacsony szintjének.
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„De az, hogy segítene valami olyan dolgot, hogy most itt van ez a lehetőség,
mondta volna, említette volna, hogy na mégis, hát ha rá vagytok szorulva, ha úgy
gondoljátok, hogy nektek szükségetek van rá, akkor menjetek be, próbáljatok… Vagy
valami, hogy na hát segítek rajtatok…” (ötgyermekes anya)
„Még soha nem kértünk. Nem fordult elő… Szükség lett volna rá, csak, nem tudom, mégse.” (négygyermekes apa)

A cigány családok 2007-ben és 2008-ban is nagyobb arányban (22,5%, illetve
17,1%-uk) találkoztak a szolgáltatásokkal, mint a nem cigányok (38. táblázat).
A szegénységben élő és a nem szegény családok hozzáférési arányai a két időpont között lényegében nem változtak. Természetes módon a szegények között jóval többen
– két és félszer annyian – vannak olyanok, akik kapcsolatba kerültek családsegítővel
vagy gyermekjólétivel. 2007-ben 17,5, 2008-ban 18,8 százalékuk szorult vagy „kárhoztattatott” segítségre. Arra a kérdésre, hogy melyik fél kezdeményezi a kapcsolatot, a választ nem ismerjük pontosan. Van olyan tapasztalat is, hogy szakemberek
„hivatalból” látogatják a roma családokat, de valós segítségre nincs energiájuk.
Az igénybe vevők etnikai összetételében egyébként lényeges változás történt. 2007ben még 70 százalékuk volt roma, és egyharmaduk nem roma. 2008-ban utóbbiak
már a „kliensek” több felét (52%) adták. Más oldalról, egy év alatt kétszeresre nőtt
a nem roma igénybe vevők aránya (2007-ben 4,8% és 2008-ban 10,6%). A háromés többgyerekesek aránya a szolgáltatással kapcsolatba kerülők között szinte változatlan maradt (43–45%). Figyelemre méltó, hogy a szolgálatokkal való elégedettség
sokat javult az elmúlt egy évben. 2007 júliusában az igénybe vevőknek egyharmada,
2008-ban pedig már 70 százaléka pozitívan nyilatkozott.
38. táblázat: A családsegítő és gyermekjóléti szolgálat igénybevétele
és a velük való elégedettség a szécsényi kistérségben 2008-ban (%)
Családtípus
Roma

Kapcsolatba került családsegítő/
gyermekjóléti szolgálattal

Közülük elégedett volt

2007

2008

2007

2008

22,5

17,1

54,2

71,4

Nem roma

4,8

10,6

16,7

64,3

Szegény

17,5

18,8

48,3

72,2

Nem szegény

6,8

7,7

20,0

60,0

Három- és többgyerekes

20,3

16,9

47,6

66,7

Családok együtt

10,9

12,7

33,9

69,3

Az elégedettség növekedésében szerepet játszhat a 2007 végén megújult kistérségi
szolgálat, és talán az is, hogy a gyerekprogram keretében új információk, szupervízió,
képzések kaptak helyet. Azt nem tudjuk, hogy a szegények és cigányok többieknél
nagyobb elégedettsége annak tudható-e be, hogy esetükben ennyivel hatékonyab-
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ban, sikeresebben működött a szolgálat, vagy annak, hogy minél kiszolgáltatottabb
valaki, annál kevésbé szeret „rosszat mondani a hivatalos emberekről”. A romák
(54,2% és 71,4%) és a szegények (48,3% és 72,2%) mindkét évben többen voltak
megelégedve a kapott segítséggel, mint a nem romák, illetve a nem szegények.
„Igénylik is a gyermekjóléti szolgálatot, már tudják, hogy amikor fogadóóra van,
akkor fogadóóra van. A Z. mindenben segít, amiben tud, a segélyírástól fogva a különböző szakszolgálatokhoz való levélíráson keresztül minden olyanban segít nekik,
amiben tud. Ruhaosztás, vetőmagosztásban is segít.” (polgármester)

A családok segélyezése
A segélyezési rendszer a hátrányos helyzetű településeken és kistérségekben, így a
szécsényiben is nagymértékben hozzájárul a szegény családok megélhetésének, „éhen
nem halásának” biztosításához. A feketemunkával kiegészülve sokaknak ez az egyetlen bevételi forrása, amely a legalapvetőbb szükségletek kielégítésére is éppen csak
elegendő. A munkanélküliség magas, munkahelyek a környéken nincsenek, a közlekedés drága. A munkaerőpiac errefelé nem igazán kínál lehetőségeket, főként az alacsony iskolai végzettségű csoportoknak nem. A segélyezettek aránya így magasnak
mondható; a gyerekes családok kétharmada részesül támogatásban.
A segélyek ismertsége terén jelentős változások nem történtek egy év alatt. A családok 60–80 százaléka mindegyik ellátásról hallott. 2007-ban és 2008-ban legismertebbek voltak: a rendszeres szociális segély (95,3% és 93,3%), az álláskeresési
járadék (93,4%és 90,7%) és a közgyógyellátási igazolvány (96,9% és 92,5%).23 Ezek
az arányok megközelítőleg megegyeznek az országos ismertségi adatokkal.24 Az
időskorúak járadékáról és más rendszeres segélyekről való informáltság szintje 15–20
százalékkal visszaesett, ezeket ismerik legkevésbé a kistérségben élő családok.
A gyerekes családok körében 2008-ban 10 százalékkal többen kapnak valamilyen
segélyt, mint 2007-ben. 2008-ban a háztartások 66,5 százaléka részesült különböző
típusú támogatásokban. Legtöbben, a családok megközelítőleg harmada álláskeresési
járadékot (34,8%), rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt (33,5%) és rendszeres
szociális segélyt (27,6%) kap. 2007-hez képest mindhárom segélytípus esetében 6–7
százalékkal emelkedett az igénybevétel aránya, amely a szegénység és munkanélküliség növekedésének következménye lehet. Valószínűleg nem a település vezetői és
a rendszerben érintett más szereplők váltak hatékonyabbá és elfogadóbbá. A cigá23

2009. január elsejétől a munkaképesek segély helyett rendelkezésre állási támogatásban
(RÁT) részesülnek.
24 Szegénymintán végzett kutatási eredmények (Bass–Darvas–Dögei–Ferge–Tausz, 2007).
A szegénység és kirekesztés változása 2001–2006. Gyerekesély füzetek 3. MTA KTI Gyerekprogram Iroda, Budapest, 2007.
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nyokkal szembeni – mostanában több önkormányzat kezdeményezésében is megjelenő – előítéletek a szécsényi kistérségből sem hiányoznak.
39. táblázat: Egyes segélytípusok ismertsége a szécsényi
kistérségben 2007–2008-ban (%)
Segélytípus

Ismertség
2007

2008

Rendszeres szociális segély

95,3

93,3

Közgyógyellátás

96,9

92,5

Álláskeresési járadék

93,4

90,7

Fogyatékossági támogatás

85,3

87,0

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

87,4

86,7

Ápolási díj

84,0

86,3

Lakásfenntartási támogatás

85,7

80,8

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

77,1

78,4

Rendkívüli segély

81,2

73,7

Időskorúak járadéka

74,1

57,5

Más rendszeres segély

70,4

54,9

„A kérelmeknek a 90%-a biztos, hogy roma származásúaktól származik. Na,
mondjuk az ápolási díj, azzal nem élnek, hogy most a saját anyjukat, apjukat gondozzák. Csak az olyan jellegű juttatásokat, amiért nem kell semmit tenni. Kérik is, és ha
jogosult rá, meg kell állapítani.” (jegyző)
„Megélnek a gyerekekből sajnos… Van olyan család, ahol több mint 100 ezer jön
be csak abból, hogy vannak gyerekeik, de abból a gyerekekre csak annyit költenek,
amennyit én behajtok rajtuk,” (óvónő)
„Próbálkoznak a gyerekvállalással a segélyek miatt, hát nem kell félnünk, hogy
csökkenne a gyereklétszám, vagy csökkenni fog a falu létszáma, mert a gyerekvállalási
kedvet szorgalmazza a kormány, illetve ez a sokfajta segély. Vannak olyan családok,
amelyeknek egyetlen megélhetési formájuk, hogy ezeket, a segélyeket kapják, ezért
5–6 gyereket vállalnak.” (iskolaigazgató)

Egyrészt az önkormányzatok forrásainak szűkösségét, másrészt azonban hozzáállásukat is tükrözi az, hogy a hatáskörükbe tartozó diszkrecionális segélyeket kevesen
kapják. Lakásfenntartási támogatást a családok egytizede kap, átmeneti vagy más
rendkívüli segélyt 6,6 százalékuk. Igaz, utóbbiak aránya egy év alatt 4 százalékkal
emelkedett. De az elutasítási arányok így is a legmagasabbak közé tartoznak. A lakásfenntartási támogatást kérelmezőknek 2008-ban 35 százalékát, az átmeneti segélyt kérőknek 27 százalékát utasították el, amely arányok egy évvel korábban még
kedvezőtlenebbül alakultak (40% és 70%).
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„Kevesen (jutnak hozzá a szociális segélyekhez) Ennek egyrészt az az oka, hogy
nem tudnak róla, másrészt az önkormányzat ott próbál spórolni, ahol tud, és ezen
tud. Ha beadják a kérelmet és elutasítják őket, akkor sem kapnak indoklást. Főleg
a romákat utasítják el.” (óvónő)

A normatív segélyek közötti elutasítások természetesen jóval kisebb mértékben
fordulnak elő. 2008-ban legkevesebb azon visszautasítottak aránya, akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt igényeltek (7,8%), minthogy a családtámogatási
rendszerbe beépült támogatási elem a jogosultsági jövedelmi szint megállapításával
automatikusan jár. Hasonló okból viszonylag alacsony az álláskeresési járadékot
(8,5%) és a rendszeres szociális segélyt kérelmezők (11%) között a támogatást nem
kapók aránya.
40. táblázat: Egyes segélytípusokban részesülő családok aránya és az elutasítások
aránya a szécsényi kistérségben 2007–2008-ban (%)
Segélytípus

Támogatást kapott
az összes család %-ában

Elutasítások aránya
a kérelmezők %-ában

2007

2008

2007

2008

Álláskeresési járadék

27,4

34,8

11,8

8,5

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

27,0

33,5

19,3

7,8

Rendszeres szociális segély

21,8

27,6

24,6

11,0

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

15,3

23,1

25,2

11,2

Közgyógyellátás

15,8

12,0

24,9

15,5

Lakásfenntartási támogatás

13,1

11,9

40,4

34,9

Rendkívüli segély

2,4

6,6

68,7

26,9

Ápolási díj

5,3

4,3

28,4

28,8

Fogyatékossági támogatás

3,1

3,0

30,5

29,2

Más rendszeres segély

0,8

1,0

42,1

21,7

Időskorúak járadék

0,3

0,0

35,7

0,0

A segélyezés célzottsága 2005 óta folyamatosan javul. Az egy főre jutó nyugdíjminimum alatti jövedelemből élő családoknak akkor 71 százaléka kapott segélyt.
2007-ben már 81 százalékuk, és ez 2008-ra további 10 százalékkal (92 százalék) nőtt.
A gyerekszámmal párhuzamosan emelkedik a segélyezett családok aránya. Ez megfelel annak a ténynek, hogy a kistérségben a három vagy többgyerekesek kétharmada él szegénységben. Ez közel háromszor akkora szegénységi rátát jelent, mint az
országos átlag (23%).25 2008-ban és 2007-ben az egygyerekeseknek 50 százaléka,
25

A három- vagy többgyerekesek szegénységi rátája országosan 25% 2007-ben (TÁRKI
Monitor, 2008).
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a három- vagy többgyerekeseknek több mint 80 százaléka kapott segélyt. A gyerekekhez kapcsolódó támogatások és a 2006-től családi alapú segélyezésként működő
rendszeres szociális segély láthatóan elengedhetetlenül szükséges ezeknek a családoknak a megélhetéséhez. (Az „Út a munkához” program 2010-től megszünteti a családi
alapú segélyezést, amit 2009-ben még megkapnak a 2008-ban már a rendszerben
lévő családok. A családi segélyezés megszüntetésének következményei kiszámíthatatlanok, de a jelenleginél nagyobb figyelmet érdemelnek.)
A romák valamivel nagyobb arányban részesülnek a segélyekből, mint a nem
romák, amelynek alapvető oka, hogy szegénységi arányuk is magasabb. Közöttük
a segélyt kapók aránya egy év alatt tíz százalékkal (81%-ról 93%-ra) nőtt, de a nem
cigányok esetében is 6 százalékos emelkedés látható. A korábban idézett mondatokhoz hasonló előítéletes közvélekedésnek valószínűleg ez adja a táptalajt. Ugyanakkor azt kevesen teszik hozzá, hogy a szécsényi kistérségben és környékén nemcsak
a romák nem dolgoznak, hanem mások sem. Egyszerűen azért, mert nincs munkahely. A cigányok elhelyezkedési esélyeit csökkenti a munkaerő-piaci diszkrimináció
is. A szegények és a romák többsége számára a nagyon alacsony szintű megélhetést
a kiszámíthatatlan, bizonytalan feketemunka, a napszám, valamint a segélyek jelentik. Egyébként a segélyben részesülőknek mindkét évben közel 50–50 százaléka
roma, illetve nem roma, miközben a szegények kétharmada cigány. Országosan viszont a szegény háztartásoknak „csak” egyharmada volt roma 2006-ban.26
„A segélyek azért elég nagy összegeket jelentenek nekik, persze, nem biztos, hogy
ez így van, de így gondolom. Ez társadalmi probléma, nehéz megoldani.” (iskola igazgatóhelyettes) „Olyan munkahelyek kellenének, ahova nem kell szakképesítés, mit tudom én, összeszerelő vagy valami, ahova fölvennék ezeket az embereket is dolgozni.
És akkor lenne pénz, megszűnne a szocsegély, nem lenne az irigység.” (gyámügyi előadó)
„Hát mind szegény itt, mind segélybül élnek, családi pótlékból, munkalehetőség
nincs, mint ahogy mondtam,…itt munkahelyet jó volna valahogy teremteni.” (kétgyerekes anya)

26

Szegénymintán végzett kutatási eredmények (Bass–Darvas–Dögei–Ferge, Tausz, 2007.
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Összegzés
A szécsényi kistérségben élő gyermekes családok helyzetének felmérése a gyerekprogram részévé vált. A tanulmány a 2007. és 2008. évi adatokat foglalja össze, olykor
régebbre visszatekintve.
A legfontosabb megállapításaink:
 A családok szegénysége a 2005 előtti években csökkent, azóta – a válság előszeleként – emelkedik. 2008-ban a gyerekes családok közül a szegénységben
élők aránya 44 százalék volt, az országos átlag több mint kétszerese. A mélyszegénység jelei – a súlyos eladósodás, közműkikapcsolás – is felerősödtek.
Minden rosszabbodás különösen a kistérség cigány népességét sújtotta.
 Az utóbbi évben vagy években tovább nőtt a munkanélküliség, és csökkent
az aktivitási arány. Ennek ellenére mind a sokgyerekes, mind a roma családok
körében a jövedelmek 30–40 százaléka még mindig a „piacról” származik.
 Az országosnál rosszabb lakás- és iskolázási mutatók az utóbbi években a kistérségben nem változtak. Az országos helyzet azonban valamit javult, amiből
a települési olló továbbnyílására lehet következtetni.
 Az iskolai tanulmányok terén hosszabb időtávot nézve megdöbbentő módon
fordult meg a kistérségben az évtizedeken át javuló trend. A legfeljebb 8 általánost végzettek aránya, ami a 60 év felettiektől haladva folyamatosan csökkent,
a 20–29 éves korosztályban újra igen magassá vált.
 A fiatalok körében a lehetőségek hiánya miatt is sok a csellengés, de a felmérésünk adatszerűen mutat ki egy eddig nem vizsgált összefüggést. A szabadidőeltöltés színtereiről való kirekesztődés a szegénység egyenes következménye
roma és nem roma fiataloknál egyaránt.
 A kistérségben kisebb-nagyobb javulás egyes szolgáltatások elérésében, használatában mutatkozik: javult a legkisebbek óvodázási aránya, gyakoribb az IThozzáférés a roma gyerekek körében is, többen fordulnak a családsegítőkhöz,
gyermekjóléti szolgálathoz, és elégedettebbek is velük. E javulásokban valószínűleg a program erőfeszítései is érződnek.
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Mellékletek
1. melléklet

M.1. táblázat: Regionális fejlettségi különbségek Magyarországon
(GDP/fő az országos átlag %-ában), 1975–2005.
Megyék
Budapest

2000

2001

2002

2003

2004

2005

201

201

211

205

205

213

Pest

78

88

88

90

89

89

Fejér

120

104

94

95

98

96

84

93

93

108

112

114

Komárom-Esztergom

85

85

79

79

78

75

Győr-Moson-Sopron

Veszprém

135

122

118

121

116

111

Vas

115

102

99

106

101

95

Zala

85

86

87

93

91

86

Baranya

76

74

74

75

74

73

Somogy

68

70

68

68

69

66

Tolna

82

80

78

71

70

69

Borsod-Abaúj-Zemplén

65

64

62

63

67

69

Heves

71

75

74

74

73

70

Nógrád

55

56

55

54

54

51

Hajdú-Bihar

72

74

73

76

76

74

Jász-Nagykun-Szolnok

67

70

68

66

65

62

Szabolcs-Szatmár-Bereg

54

57

54

56

56

55

Bács-Kiskun

67

68

68

66

68

67

Békés

66

65

62

61

61

60

Csongrád

82

80

77

77

77

76

Forrás: Magyarország gazdasági térszerkezetének átalakulása a szocialista gazdaságpolitikai kiteljesedésétől napjainkig.
ww.nfu.hu/download/8462/Magyarorsz%C3%A1g%20gazdas%C3%A1gi%20
t%C3%A9rszerkezet%C3%A9nek%20%C3%A1talakul%C3%A1sa.pdf
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2. melléklet

M.2. táblázat: A szegénységi ráta kiszámításához használt jövedelmi adatok (E Ft)
2003

2004

2005

2006

2007

2008

Teljes népesség mediánja
(országos)*

43,3

Medián 60%-a*

34,8

37,8

40,8

43,5

46,3

49,2

51,9

56,5

61,1

64,9

68,7

73,1

Gyermekes családok mediánja
(szécsényi kistérség)

42,6

50,7

51,1

55,9

A kistérség az országos %-ában

75%

83%

74%

77%

Gyermekes családok mediánja
(országos)*

50,9

57,3

* Forrás: TÁRKI Monitor 2003. 2005. 2007. – a dőltbetűs értékek becsült adatok

3. melléklet
Az adatfelvételek módszertanához

A szécsényi kistérségben először 2004–2005-ben készítettünk kérdőíves vizsgálatot.27 A következő adatfelvételekre már az SZGYP keretén belül került sor 2007.
februárban és júliusban, valamint 2008 márciusában az ELTE Társadalomtudományi Karának általános szociális munkás hallgatóinak közreműködésével. Jelen tanulmányban az utóbbi három kérdőíves adatfelvétel eredményeit összegezzük, helyzetképet adva a kistérségben élő gyerekes családok életkörülményeiről. Körüljárjuk,
hogy az SZGYP fejlesztései, szolgáltatásai éreztetik-e hatásukat a családok mindennapjaiban, a szülők és a gyerekek tapasztalnak-e bizonyos irányú változásokat. Az
eredmények összegzése hozzájárul az SZGYP céljai megvalósulásának monitorozásához, ezáltal pedig az esetleges korrekciókhoz.
A vizsgálati mintába került gyermekek nemek szerinti és életkori eloszlása megegyezik a kistérségben élő gyermek-populáció demográfiai jellemzőivel. A minta települések szerinti arányait a mintaválasztás során rögzítettük, illetve a megvalósult
adatfelvételek szerint a településeket ennek megfelelően súlyoztuk.28 A vizsgált személyek összetételét iskolázottságuk szerint is leellenőriztük, 2004/2005 óta a gyermekes családokban élő személyek iskolai végzettsége gyakorlatilag nem változott.

27
28

Ennek eredményeiről lásd Bass (2006b).
A súlyozás a roma és nem roma családok településen belüli arányaira is figyelemmel volt.
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M.3. táblázat: A 18 éves és idősebb népesség legmagasabb iskolai végzettsége
a gyermekes családok körébenn(%)
Iskolázottság

2004

2005

2007

2008

Szécsényi kistérség

8 általánosnál kevesebb

2007
Országos*

6

7

9

9

4

29

29

36

35

16

Szakmunkásképző

26

25

23

22

34

Középiskola

30

31

23

23

29

8 általános

Diploma

9

8

9

10

17

100

100

100

100

100

1099

940

689

558

1229

Összesen
N=

* Forrás: TÁRKI Monitor, 2007.
minta (2008)

populáció (2005)

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
0–3 év

4–6 év

7–9 év

10–12 év

13–15 év

16–18 év

M1. ábra: A gyermekek életkori megoszlása a vizsgált családokban és a kistérségben (%)
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M.4. táblázat: A gyermekes családokban élő romák aránya településenként (%)
Település

Gyermekes
családokban,
kérdőívben, 2004–2008

Teljes népességben
Interjúk alapján

KSH*

Endrefalva

59

77

9

Nógrádszakál

58

58

14

Nógrádmegyer

62

49

12

Magyargéc

47

46

12

Ludányhalászi

36

35

2

Rimóc

40

29

12

Nagylóc

35

23

14

Varsány

19

22

4

Piliny

28

19

7

Szécsény

12

13

1

Szécsényfelfalu

11

12

4

Hollókő

0

0

0

Nógrádsipek

0

0

0

* Forrás: KSH (2002)
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A KISTÉRSÉGI GYEREKESÉLYPROGRAMOK
ELSŐ FECSKÉJE
Két és fél év munkájának összefoglalása a szécsényi kistérségben

A gyermekszegénység elleni kistérségi programok háttere
Nemzetközi és európai háttér
Az 1989. november 20-án kelt ENSZ-egyezményt a gyermek jogairól a Magyar Országgyűlés az 1991. évi LXIV. törvényében hirdetette ki. E törvény szerint a gyermeket megilleti a nemzetközi jogi eszközökben rögzített valamennyi emberi jog,
de ezek érvényesítéséhez a gyermek, fizikai és szellemi éretlensége miatt, különös
biztosítékokat és gondozást igényel. A gyermek különleges védelmet élvez: a részes
államok elismerik és minden eszközzel biztosítják valamennyi gyermeknek a jogát
olyan életszínvonalhoz, amely lehetővé teszi kellő testi, szellemi, lelki, erkölcsi és társadalmi fejlődését. Az e célból elfogadott törvényekben figyelembe kell venni a gyermek mindenek felett álló érdekét. A gyermekszegénység, mint önálló probléma, ezt
követően, nagyjából 1990-ben került a nemzetközi szervezetek napirendjére.
Az ENSZ, illetve ezen belül a gyermekek helyzetének javítására létrehozott fejlesztő szervezet, az UNICEF 1989 óta közel 300 tanulmányt tett közzé a gyermekek, illetve a gyermeki jogok helyzetéről egyes országokban, országcsoportokban,
így a fejlett országokban éppúgy, mint a harmadik világban. 1991 óta rendszeresen
foglalkozik a kelet-európai átalakulás gyermekekre gyakorolt hatásaival. Az Európai
Unió1 csak 2006-ban foglalt úgy állást, hogy a tagállamok „tegyék meg a szükséges
intézkedéseket, hogy gyorsan és jelentősen csökkentsék a gyermekszegénységet, hogy
társadalmi háttértől függetlenül minden gyereknek egyenlő esélyt nyújtsanak”. Az
Európai Bizottság és a tagállamok a 2007-es évben (a nyitott koordináció módszerének keretében) a gyerekek szegénységét és kirekesztettségét határozták meg az év
központi kérdéseként. A gyerekekre és természetesen családjaikra összpontosítás főbb
okai – noha természetesen országonként jelentősek a különbségek – a következők:

1

Az Európai Unió Tanácsának Elnöksége, 2006. március.
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 A legtöbb EU-tagországban a gyerekek szegénységi kockázata nagyobb, mint
az össznépességé. 2005-ben az EU-ban élő 98 millió 18 éven aluli gyerek közel 20 százaléka, 19 millió gyerek élt az EU által meghatározott szegénységi
küszöb alatt. Csak az északi országok és Szlovénia azok, ahol a szegénység
aránya sem magas, és a gyerekszegénység aránya ehhez képest is alacsony.
Magyarország teljes népességének szegénysége az EU-25 átlagánál valamivel
kisebb, a gyerekeké jóval nagyobb. Ezért a 25-ön belül azon 5 ország között
vagyunk, amelyekben a legnagyobb a távolság a népesség és a gyerekek szegénysége között, a gyerekek rovására (1. ábra).
 A szegénységben és kirekesztettségben felnövő gyerekeknek jobb helyzetű társaiknál kisebb az esélyük, hogy jól tanuljanak, hogy egészségesek maradjanak,
vagy hogy elkerüljék a bűnüldöző szervekkel való találkozást.
 A gyermekszegénység és kirekesztés károsan hat a gyerekek jövőjére. Az így
felnövő gyerekek nehezen találják meg helyüket a munkaerőpiacon és a társadalom egész tevékenységi rendszerében.
 Mindezért a gyermekszegénység megelőzése, illetve az ellene való küzdelem
a társadalmi összetartozás erősítésének és a fenntartható fejlődésnek egyaránt
feltétele.
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1. ábra: Szegénységi ráták az EU-ban, gyerekek és teljes népesség, 20052
(Jellemző országminta, összes ország a hivatkozott anyagban)
A gyermekszegénység leküzdésének fontossága lassan minden EU-tagországban
tudatosodik, de az erőfeszítések nagysága és az elkötelezettség különböző. Anglia,
2

OECD (2007): Peter Whiteford and Willem Adema: What works best in reducing
child poverty – A Benefit or Work strategy? OECD Social, Employment and Migration
Working Papers, no. 51. DELSA/ELSA/WD/HEA 2007

Írország, Portugália és Olaszország korábban, Belgium, Szlovákia és Magyarország
az utolsó (2005 utáni) években dolgozott ki speciális stratégiákat és többé-kevésbé
számszerűsített célokat. A gondolat ébren tartásában Anglia tűnik legsikeresebbnek,
ahol 1999-ben jelentette be Tony Blair, hogy „egy generáción belül felszámolják
a gyerekszegénységet”. Az ügy azóta is központi politikai és társadalmi kérdés, de
az eredmények egyelőre részlegesek. Ugyanakkor feltűnő, hogy az északi országok
(Skandinávia, Finnország) többségében nem dolgoztak ki gyerekszegénység elleni
programot. Ennek nyilvánvaló magyarázata az, hogy a szegénység megelőzésének
gyakorlata – épp úgy, mint a gyermekek érdekeinek fontossága, a gyermeki jogok,
a gyermekes családok helyzetének védelme, a gyermekintézmények magas színvonalának szükségessége – régóta szervesen beépült ezeknek a társadalmaknak a működésébe, tudatába, eredményeibe. Ezért nincs feltétlenül szükségük külön programokra
– jóllehet erre is van példa (például Dánia). A gyermekszegénység elleni küzdelem
sikereivel és kudarcaival, eszközeivel, módszereivel ma már az Európai Unió szintjén
is jelentések, tanulmányok tömege foglalkozik.
Az európai tanulságokból itt csak két elemet emelünk ki, amelyek a kistérségi
tervezés szempontjából fontosak. Az EU ismételten és nyomatékkal hangsúlyozza,
hogy ne csak országos, hanem területi szinten, kisebb és nagyobb térségekben is dolgozzanak ki programokat, alkalmazzák ezeket a gyakorlatban, és minden szinten
ellenőrizzék, monitorozzák a vállalt célok teljesítését. Ez Magyarországon, a növekvő
területi egyenlőtlenségek mellett nélkülözhetetlen. Minthogy a nyilvánosan közölt
részletes statisztikai adatok hiánya gyakori, mert igen sok részadat nem kerül feldolgozásra, a kistérségeknek is érdemes szót emelniük adathiány esetén az adatok
nyilvánosságának fontosságáért. Az EU emellett gyakran hangsúlyozza minden szereplő, minden érintett aktív részvételének fontosságát. Az EU általános gyakorlata
– amelyet lassan Magyarország is hellyel-közzel követ – az, hogy a polgárokat igyekszik bevonni a kormányzati döntések előkészítésébe is, értékelésébe is, egy többnyire
viszonylag hosszú, jól átlátható folyamat keretében.3 Ezt az elvet érdemes a lehető
legnagyobb mértékben érvényesíteni a program gyakorlati, kisebb közösségbeni –
például kistérségi – alkalmazása során.
Hazai háttér
Magyarországon a szegénység az 1990-es évek eleje óta hirtelen megnőtt, és széles körben a korábbinál súlyosabb problémává vált. A mind gyakoribb kutatások
nyomán sok tény vált ismertté. A gyerekek 20 százaléka, számos csoportjuk harmada-fele, olykor többsége szegénységben vagy annak peremén él. A gyerekek sze3

Fontosabb döntések előkészítésekor ún. Zöld könyveket tesznek közzé (viszonylag hosszú
és pontosan meghatározott időt hagyva a reakciókra), majd a civil és tudományos viták
lezárása után jelennek meg ún. Fehér könyvek, amelyeket a jogalkotás követ.
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génységének kockázata 1,5–3-szor nagyobb, mint a társadalom többi csoportjáé –
ezen belül különösen nagy a sokgyerekesek, a gyermeküket egyedül nevelő szülők,
a fogyatékos gyermeket nevelő családok, a roma gyermekek szegénységi aránya.
A gyerekszegénység fő okai a szülők munkanélkülisége, illetve az, ha egy szülő keres, és az ő keresete alacsony. Magyarországon – mint a legtöbb kelet-európai országban – a munkabérek színvonala alacsony, a béregyenlőtlenségek pedig nagyok.
Ezért a szülők munkavállalása kevésbé segít a család szegénységén, mint a fejlettebb országokban. Ha például két szülő közül egy munkát vállal, ez nálunk csak
negyedével (25 százalékpont) csökkenti a gyerekszegénységet, az EU-25-ben pedig
felével (50 százalékpont).
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Forrás: European Commission (2008): The Social Protection Committee. Child Poverty and WellBeing in the EU. Current status and way forward. Directorate General for Employment, Social
Affairs and Opportunities, 2008. (saját számítás)

2. ábra: A szülői munkavállalás hatása a gyerekek szegénységére, 2005
(Háztartás: 2 szülő + gyerek)
A szegénység a kilencvenes évek közepe óta egyre inkább szegregálódik; a városok
elszigetelődő és leromlott részeibe, és még sokkal inkább a falvakba húzódik. Ezzel
együtt romlanak a szülők munka- és továbbtanulási esélyei, a gyerekek fejlesztésiiskolázási esélyei és az őket szolgálni hivatott intézmények minősége is. Évek óta az
a helyzet, hogy a fiatalok 20–25 százaléka „elvész” a társadalom számára. Minthogy
nem tudnak sem piacképes iskolázottságot, sem eladható szakmát szerezni, többségük nagy valószínűséggel nem fog semmilyen rendszeres, tisztességesen fizetett
munkához jutni. Ezzel az ellátatlanok, a segélyezettek, a reménytelenül közmunkacsapdába esők közé kerülnek, és a köz szegénysegélyeire szorulnak. A szegénységben
felnövő gyerekek a többieknél betegebbek, rövidebb ideig élnek, és egész életüket
beárnyékolja a reménytelenség, a hiányok, a sivár élet. Ha nem történik hathatós
változás, a szegénység újratermelődése folytatódik. Ez társadalmi feszültségekkel,
a gazdaság fejlődését visszafogó terhekkel, óriási közterhekkel jár, miközben az ál-
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lampolgárok negyede-harmadának az élete méltatlan vergődés marad. Ezért a cselekvés elkerülhetetlen.
Ezt látta be a kormány, amikor elindította 2005-ben a Gyermekszegénység Elleni Nemzeti Programot. E munkák alapján került kidolgozásra a „Legyen jobb
a gyerekeknek!” Nemzeti Stratégia 2007–2032, amelyet az Országgyűlés 2007. május 31-én a 47/2007. (V. 31.) számú határozattal fogadott el. A stratégia a gyermekek
szegénységének csökkentését, esélyeik javítását huszonöt éven át folyamatosan szolgálni kívánó program. A programhoz sokféle elkötelezettségre és sok hazai és uniós
forrásra lenne szükség. Ezek a program első szakaszában csak részlegesen álltak rendelkezésre, 2008 őszétől a világgazdaság válsága, 2009-től az ehhez kapcsolódó kormányválság tovább nehezítette a helyzetet.
Épp ezért van jelentősége annak, hogy 2008 szeptemberében megalakult a „Legyen jobb a gyerekeknek!” Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottsága. A bizottság tagjai
kilenc civil szerveződés delegált szakértői, akiket a kormány nevezett ki. A kormányhatározat szerint a bizottság feladatai közé tartozik – többek között –, hogy
 figyelemmel kísérje és értékelje a stratégia céljaival, prioritásaival kapcsolatos
társadalmi folyamatok alakulását,
 véleményt nyilvánítson a gyermekek helyzetéhez kapcsolódó aktuális kérdésekről, biztosítva a társadalom legszélesebb körű tájékoztatását a stratégia
megvalósulásáról; és
 vélemények, ajánlások megfogalmazásával tevékenyen közreműködjön a „Legyen jobb a gyerekeknek!” Nemzeti Stratégia 2007–2032 megvalósításában.
Reméljük, hogy a közvetlen együttműködés eme új formája a kormányzat,
a szakértők és a civil szervezetek között, illetve ennek az együttműködésnek a
nyilvánossága ismét felhívja a figyelmet a stratégia fontosságára.
Kistérségi – szécsényi – háttér
Az MTA Gyerekszegénység Elleni Nemzeti Programot kidolgozó irodájának (MTA
GYEP iroda) munkatársai az országos program elkészítése és kormányzati jóváhagyása után arra a meggyőződésre jutottak, hogy a gyakorlatban kipróbálás nélkül
nem tudják folytatni a program továbbfejlesztését, nem tudják elősegíteni annak országos megvalósulását. Ezért kezdték meg a Szécsényi alkalmazási kísérletet, a program komplex alkalmazását egy rossz helyzetű kistérségben.
A kísérlet kezdetekor találnunk kellett egy kistérséget, amely vállalja a programot. Mindenütt elkezdhető a program, ahol ezt a közösség akarja, és ahol a feltételeket sikerül megteremteni a kezdéshez. A legfontosabb mozgató ok a gyermekek
helyzetét javítani kívánó közös szándék. A Nemzeti Stratégia egyik kiemelt horizontális, azaz minden cselekvésnél érvényesítendő prioritása a területi egyenlőtlenségek
csökkentése. A területi egyenlőtlenségek sokféle metszetéből a gyakorlati cselekvés
szempontjából kiemelt a kistérségek jelentősége, amely terület elég nagy ahhoz, hogy
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érdemes legyen programszerűen gondolkodni a fejlesztéséről, és elég kicsi ahhoz,
hogy a kapcsolatok átláthatók legyenek. Ezért a kísérletet egy rossz helyzetű, az akkor formálódó fogalom szerint „leghátrányosabb helyzetű” kistérségben kívántuk
elkezdeni.
A Nógrád megyei Szécsényi kistérség 2006-ban még a leghátrányosabb helyzetű
kistérség-csoportban volt, azaz megfelelt a fenti alapkritériumnak. A kistérség nagy
történelmi és népművészeti hagyományokkal, jelentős természeti értékekkel rendelkezik. Ennek ellenére jellemző érzés, hogy az ott élők, habár „nem laknak messze
Budapesttől, mégis nagyon távol élnek a fővárostól”, ahogy Csóri Péter, Endrefalva
egykori polgármestere mondta. Az alkalmazási kísérlet azért látszott ott elindíthatónak, mert viszonylag kis területet fog át, mert viszonylag közel van Budapesthez,
amellyel igen szoros induló együttműködést terveztünk, s mert előzetes tájékozódás szerint sok kiváló szakember működik a térségben. Különös szerencse volt, hogy
Szécsény polgármestere, egyben a Szécsény Kistérség Önkormányzatainak Többcélú
Társulása elnöke, már az első megkereséskor átlátta a program fontosságát. Ő és számos kollégája az indulástól kezdve együttműködő partnerek voltak. Az elindításhoz
valóban az adott lökést és bátorságot, hogy 2006 őszén a kistérségi társulás, az önkormányzatok és az MTA GYEP Iroda együtt, konzorciummá alakulva dolgoztak
ki egy „norvég pályázatot” a helyi program megvalósítására. Siker esetén ez a pályázat biztosította volna a következő évek forrásainak jelentős részét. Noha a pályázat
nyert, az elbírálása elhúzódott. E sorok írásakor, 2009 áprilisában került elérhető
közelségbe a szerződés aláírása.4 Mindenesetre a következő két évben számolhatunk
– amilyen biztosan egyáltalán számolni lehet valamivel egy válság közepén – a norvég forrásokkal.
2006 nyarán, a kistérséggel való első együttműködés során azonban az elköteleződésekkel egy időben nagy várakozások is kialakultak. A helyi partnerek érdeklődését
és elkötelezettségét egyaránt veszélyeztette volna, ha semmi nem történik a pályázat
elbírálásáig. Úgy véltük, hogy az egy, legföljebb másfél éves várakozási időszakban
a GYEP Iroda forrásainak némi átcsoportosításával és kisebb, gyorsabb pályázatokkal valamit mégis el tudunk együtt kezdeni. A Norvég Alappal abban sikerült megállapodni, hogy ez olyan felkészülési időszak, amelynek kiadásait nem lehet utólag
a pályázatból fedezni, és amelynek elért teljesítménye nem veszélyeztetheti a pályázat önálló létét. Ami más szavakkal azt jelenti, hogy a program ambícióit nem csak
pénzügyi okokból kellett korlátoznunk. Minden nehézség ellenére, visszafogottan
ugyan, de belevágtunk a megvalósításba. Reméljük, a továbbiakból kitűnik, hogy
az előkészítő munkák a közösség és a gyerekek érdekeit szolgálták, és az is, hogy
legalább egy évre, de esetleg többre mindenképpen szükség lett volna ahhoz, hogy
megteremtődjön a kistérségi társadalmi háttér a nagyobb ívű gyerekprogramhoz.
A stratégia összetett jellege számos szakterület képviselőinek együttműködését,
szakemberek egész csoportját követeli meg. A szécsényi kísérlet kivételes helyzetből
4
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indult: a programról korábban szinte senki nem hallott a kistérségben, nem volt sem
jogi, sem bármilyen intézményi háttere. A program megismertetését, a helyi érdeklődés felkeltését, az együttműködés kialakítását a MTA Gyerekprogram Iroda munkatársai, illetve az iroda felkérésére közreműködést vállaló szakemberek kezdték meg.
Mintegy négy hónapig tartott a „bevezető” szakasz. Ezt követően egyre több helyi
szakember kapcsolódott be a munkába. 2007-től megalakult a Szécsényi Gyerekesély Iroda, amely – a helyi szakemberekkel, civilekkel együttműködve – fokozatosan átveszi a pesti szakértői team szerepét.

A gyermekszegénység elleni hazai stratégia céljai
Országos célok
A Nemzeti Stratégia egy generáció alatt három átfogó célt kíván megvalósítani:
 jelentősen, a jelenleginek töredékére csökkenjen a gyermekek és családjaik szegénységi aránya, és ezzel egyidejűleg közeledjenek egymáshoz a gyermekek továbbtanulási esélyei, életkilátásai;
 szűnjenek meg a gyermeki kirekesztés, szegregálás és mélyszegénység szélsőséges formái, csökkenjen az életesélyeket romboló devianciák előfordulása;
 alapvetően alakuljon át azon intézmények és szolgáltatások működésmódja és
szemlélete, amelyek ma hozzájárulnak a szegénység és kirekesztés újratermelődéséhez. Ezeknek az intézményeknek és szolgáltatásoknak a mainál sokkal
többet kell tenniük a gyermekek képességeinek kibontakoztatásáért, azért,
hogy felnőttként értelmes tevékenységek révén, teljes jogú polgárként kapcsolódjanak be a társadalom életébe.
E célok fontosak, szükségesek, de nagyon általánosak. Ahhoz, hogy közelíteni lehessen feléjük, legalább két irányba kell elindulni. Egyfelől a célok felbontása felé: ki
kell jelölni körülhatárolható cselekvési tereket, meghatározni elveket, módszereket,
biztosítani anyagi és emberi erőforrásokat. Másfelől a szintek felbontása felé: a fenti
célok országosak, de a kisebb közösségekre alkalmazni kell őket.
A helyi alkalmazási kísérletek céljai
A helyi alapcélok aligha lehetnek mások, mint országosan: a gyerekek és gyerekes
családok életfeltételeinek javítása, hogy jobb alapot adjanak a gyerekek érzelmileg
és értelmileg harmonikus, egészséges fizikai és szellemi fejlődéséhez. Konkrétabban:
helyi szinten is érvényes cél a gyermekszegénység csökkentése is, a kirekesztés és szegregáció enyhítése is, az intézmények és munkatársak szemléletének átalakítása is. Ám
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az egyes célok tartalma és relatív fontossága módosul, ha helyi szinten értelmezzük
ezeket.
a) A szegénység csökkentése

A gyermekszegénység csökkentésének eszközei többségükben a kormányzatok kezében vannak. Országos szinten gyűjtik össze és osztják el a közcélokra elkölthető
források többségét, ezen a szinten születnek döntések a nagy ellátórendszerek (társadalombiztosítás, oktatás- és egészségügy, szociális támogatások, normatívák stb.) módosításairól, átalakításáról, a költségvetési források átcsoportosításáról. Ezen a szinten
születnek meg a jogszabályok is, amelyek a gyermekek, vagy gyermeket nevelő családok, intézmények körülményeit vagy működését kívánják szabályozni a gyermekek
érdekében. Például csak országos szinten alkalmazható eszköz a családi pótlék emelése vagy összegeinek újraszabályozása, de a segélyezés típusait, alapszabályait is épp
úgy törvény írja elő, mint az iskolai normatívákat vagy a kötelező oltásokat.
Ám még ennél a célnál sem eszköztelenek az önkormányzatok. Egyrészt meglehetősen nagy szabadságuk van a közfinanszírozású szolgáltatások megszervezésében,
bizonyos segélyek elbírálásában, odaítélésében stb. Másrészt szűkös költségvetésük
ellenére többnyire van valamennyi szabad forrásuk, illetve a források pályázatokkal
bővíthetők. Nincsenek rendszerezett országos ismereteink az önkormányzatok szociálpolitikai vagy konkréten segélyezési gyakorlatáról, de kisebb kutatásokból, tereptapasztalatokból tudjuk, hogy az önkormányzatok szegényekkel kapcsolatos működésmódja rengeteg változatot mutat. Vannak települések, gyakran szegény és forráshiányos települések, amelyekben a gyerekeket prioritásként kezelik, és vagy ezért,
vagy a családok-gyerekek közötti feszültségek elkerülése érdekében minden gyerek
számára biztosítanak alapvető ellátásokat, például a térítésmentes étkezést vagy az
ingyenes helyközi közlekedést (legalább iskolába járáshoz). És vannak települések,
amelyekben a szegény - és cigányellenes előítéletes szemlélet befolyásolja, hogy kinek a segélykérelmét fogadják el, hogy azt hogyan ítélik meg, vagy hogy mennyire
foglalkoznak a gyerekek – minden gyerek – jóllétével. Vannak települések, amelyek
kihasználják a gyerekek érdekében a kistérségi társulási lehetőségeket, és vannak,
amelyek csak egyedül kívánnak boldogulni. Egyes településeken igyekeznek együtt
dolgozni civil erőkkel, érdekeltekkel, a cigány kisebbséggel, és közüggyé tenni a gyerekek ügyét – másutt ezt kizárólagosan igazgatási feladatnak tekintik, az érintettek
nem válnak érdekeltté. E változatoktól nagyban függ a gyerekek szegénységét csökkentő hatás.
b) A kirekesztés és a szegregáció enyhítése, a mélyszegénység csökkentése

A kirekesztés és szegregáció enyhítésében kormányzati szintű elkötelezettségek, politikák, esetleg jogszabályok kedvező feltételeket igyekezhetnek teremteni. Vannak
szerencsés országok, amelyekben megfelelő lakás-, iskola- és egyéb politikákkal lényegében sikeresen kerülték el a szegény bevándorlók vagy etnikumok kirekesztését
és szegregálását, megelőzve például a bevándorlógettók vagy a szegregáló iskolák ki-
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alakulását (Ausztria, Dánia). Magyarországon egészen a legutóbbi évekig nem volt
tudatos és átfogó antiszegregációs politika. Ennek hiányában az egyenlőtlenségek
gyors növekedésével együtt a mindig is létező, olykor csak lappangó szegregálókirekesztő törekvések fokozatosan felerősödtek, tudatossá váltak, már most átrajzolják az ország és a települések térképét. Megjelentek a csak cigányok lakta települések,
sőt kistérségek. A szegények falura költözésének spontán okaihoz (lakásfenntartás
ellehetetlenülése) az önkormányzatok tudatos szerepe társult. A szelíd vagy erőszakos nyomásgyakorlás és kizárás eszközeivel számos budapesti kerület és vidéki város
hajtott már végre – vagy folytat ma is – sikeres „lakosságcserét”. Az ismert, régóta
tartó iskolai szegregáció ma a „tiszta cigány iskolák” megjelenésével teljesül be.
Az antiszegregációs, illetve kirekesztésellenes kormányzati törekvések Magyarországon viszonylag későn és fokozatosan alakultak ki, megítélésünk szerint négy
területen. A csomópontok az esélyegyenlőségi törvény; a nemzeti terv a kirekesztés
ellen; a közoktatás; és – nagyon szűk körben – némi erőfeszítés a lakásszegregáció
korlátozására.
Kicsit részletesebben: 2003-ban az Országgyűlés elfogadta a mindenfajta diszkriminációt és elkülönítést tiltó esélyegyenlőségi törvényt. Ez nemcsak egyének bármilyen
alapú negatív megkülönböztetését tiltja, hanem csoportok jogellenes elkülönítését
is. A törvény nyomán számos szervezetben, intézményben (gazdasági vállalkozások,
iskolák stb.) esélyegyenlőségi tervet kell készíteni, amelynek elkészítése, illetve betartása külső forrásokhoz való hozzájutás feltétele is. A kötelezettség az iskolákban ma
már megkerülhetetlen pályázati feltétel. Sajnos egyelőre hiányzik a hatások monitorozása, illetve egyes – például ombudsmani – értékelések sok kudarcról számolnak
be. A törvény óta is erősödött sokféle szegregáció és diszkrimináció.
Az Európai Unióhoz való csatlakozás során az ország kötelezettségévé vált, hogy
évente kormányzati tervet és jelentést készítsen a társadalmi összetartozás, illetve kirekesztés alakulásáról. 2004 óta rendszeresen (előbb évente, majd kétévente) készülnek
a tervek és jelentések, jelenleg a Szociális védelemről és társadalmi összetartozásról szóló
nemzeti stratégiai jelentés címmel. Ezek a tervek és jelentések azonban, noha egyre
színvonalasabbak és átfogóbbak, nem törekedhetnek többre, mint hogy összefüggő
keretbe rendezzék a kormányzat, illetve a tárcák valamennyi olyan tevékenységét
és törekvését, amelyeknek fő vagy részcélja a szegénység és kirekesztődés enyhítése.
Ilyen formán az elemek kapcsolódása nem szerves, és nem jelentenek többletforrást
sem.
A közoktatás deszegregációs törekvései a kilencvenes években kezdődtek a jólrosszul működő integrációs normatívával, majd az utóbbi években nagyon kiszélesedtek. Problémának látjuk, hogy a közoktatási elképzelések elég erősen magára az
oktatásra koncentrálódnak. A programok és tervek kevéssé foglalkoznak a gyerekek
tanuláson-tanórákon kívüli életével. Kevés szó van arról, hogy hogyan lehet az iskolákat otthonossá, a szocializáció széles értelmében vett műhelyévé tenni, és hogyan
lehet a gyerekek sokrétű szükségleteit – étkezés, sport, a szabadidő eltöltése, a nyári
hónapok értelmes és gyerekeknek megfelelő kihasználása – kielégíteni. A közoktatás
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perspektívájából kimaradnak az otthon és az iskola közötti kapcsolatok és összefüggések is.
A lakás-, a lakóhelyi, települési szegregáció terén az utolsó évtized során felröppentek fontos elképzelések, például a nem szegregált szociális lakásépítés vagy a rossz
telepek felszámolása ügyében, de ténylegesen nagyon kevés történt. 2001-ben még
40 milliárdos tervek készültek a cigánytelepek felszámolására, deszegregálására.
Ténylegesen 2005-ben minimális (600 milliós) éves költségvetéssel elkezdődött néhány faluban a teleprehabilitáció. Eddig néhány tucat települést érintett, több-kevesebb sikerrel.5
Más szavakkal: voltak és vannak esélykiegyenlítő és deszegregáló kormányzati
törekvések. Ezek rendre csak részlegesen valósulnak meg, részben a gyenge politikai
akarat és forrásszűke miatt, részben azért, mert az ide kapcsolódó gyakorlatok többségét
csak „helyben” lehet megvalósítani, legyen a hely konkrét intézmény, konkrét település
(településrész). Helyben pedig ugyancsak inoghat a politikai akarat, többnyire szűkösek a források, megjelennek a közvetlen ellenérdekeltségek. Mindez már átvezet
a szemléleti kérdésekhez.
c) Az intézmények és szolgáltatások működésmódja és szemlélete

A Nemzeti Stratégia szerint az intézményeknek és szolgáltatásoknak a mainál
sokkal többet kell tenniük a gyermekek képességeinek kibontakoztatásáért, azért,
hogy felnőttként értelmes tevékenységek révén, teljes jogú polgárként kapcsolódjanak be a társadalom életébe. Mint a szegregáció ügyében, itt is a kormányzat megteremthet kereteket és forrásokat, de a gyakorlatban a helyi szintnek, a személyesség
szintjének kiemelkedő a szerepe.
Az egyik – ebben a kérdésben perdöntő – szemléleti kérdés az, hogy mennyire
fogadják el a helyi szereplők a modern gyermekjogi szemléletet, amely a „gyermek
mindenek fölött álló érdekét” kívánja vezérlő elvvé tenni. E nézet elfogadása egyben a közösségi felelősség elfogadása is. A másik hasonló fontosságú kérdés az, hogy
mennyire toleráns vagy mennyire előítéletes a helyi közösség: vannak-e roma kisebbséghez tartozók, és velük milyen a „többségi társadalom” , azaz a nem romák viszonya; vannak-e szegények, és mennyire tartja őket a helyi közösség felelősnek saját
helyzetükért; vannak-e fogyatékkal élők, és hogyan fogadja el őket a helyi társadalom?
A tapasztalatok azt mutatják, hogy a gyermekek érdekének fontosságára sokan fogékonyak, bár mindig újra érdemes felhívni a figyelmet az ügy fontosságára. Sokkal
nehezebb a gyermekekkel kapcsolatos nézetek korszerűbbé tétele. A gyermekközpontú
és nem kirekesztő gyakorlatokhoz szükséges az intézmények és munkatársaik, illetve minden érintett és az egész társadalmi környezet korszerű, gyerekeket értő és toleráns ér5

Állami Számvevőszék Fejlesztési és Módszertani Intézete (2008): A magyarországi cigányság helyzetének javítására és felemelkedésére a rendszerváltás óta fordított támogatások mértéke és hatékonysága. Összegző, helyzetfeltáró tanulmány. 2008. április
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tékrendje, mentalitása, szemléletmódja, magatartása. Ez a mentalitás Magyarországon
sajnos távolról sem általános. Van már sok jó szemléletű, a gyerekek sokoldalú fejlesztéséért és a jó társadalmi együttélésért elkötelezett iskola, de a többség még nem
ilyen. Ezért lenne szükség sokféle szemléletformálásra, mentalitások átalakítására.
Ennek számos eszköze ismert, amelyek lehetnek többé-kevésbé felületesek vagy elmélyültek, hatékonyak vagy hatástalanok, lehetnek hasznosak vagy épp károsak, lehetnek piaci jellegűek vagy közszolgáltatásként nyújtottak, nagyon különböző lehet
az idő- és forrásigényük. Egyre több a „szemléletformálást” és személyiségváltoztatást ígérő tanfolyam, tréning, tanácsadás, amelyek hatékonysága ritkán ellenőrzött,
és egyre nagyobb léptékűek a tömegkommunikáció „szemléletformáló” manipulációs lehetőségei is.
A Nemzeti Stratégia célja a mai működésmód és szemlélet olyan átalakítása,
amely a gyerekek érdekeivel azonosul, biztos, hogy hosszú, sok módszert és eszközt
igénylő folyamat.
Összefoglalva a helyi szintek szerepét a Nemzeti Stratégia céljainak megvalósításában:
 Helyi szinten is érvényes cél a gyermekszegénység csökkentése, sőt, a mélyszegénység számos formájának enyhítése sokszor csak helyi szinten lehetséges.
Ugyanakkor az anyagi forrásoknak e célnál olyan jelentős a szerepük, hogy
a központi (költségvetési vagy európai) források nélkül nehéz eredményeket
elérni.
 A kirekesztés és szegregáció enyhítéséhez szükség van központi döntésekre és
forrásokra. Ezek azonban helyi fogadókészség nélkül elpazarlódnak, hatástalanok maradnak. A „rideg integráció” például többet árthat, mint amennyit
használ. Tényleges eredményeket csak helyben, az egyes intézményekben, az
emberek és csoportok közötti kapcsolatok változtatásával lehet elérni. A kirekesztés és szegregálás vizsgálhatók, vitathatók, kutathatók minden szinten, de
ténylegesen mindig valóságos hús-vér embereket, gyerekeket, családokat szegregál
és rekeszt ki a társadalom egy része. Ezen változtatni ott lehet, ahol a kirekesztés és szegregálás történik, és ahol rájönnek, hogy ez hosszú távon élhetetlenné teszi a helyi társadalmat.
 A gyermekközpontú és nem kirekesztő gyakorlatokhoz szükséges az intézmények és
munkatársaik, illetve minden érintett és az egész társadalmi környezet korszerű,
gyerekeket értő és toleráns értékrendje, mentalitása, szemléletmódja, magatartása.
Ez hosszú és bonyolult folyamat, amelynek eszközeit és módjait a helyi lehetőségeknek és szükségleteknek megfelelően kell megkeresni.
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A gyermekszegénység elleni stratégia kiemelt
fejlesztési területei
A Nemzeti Stratégia a gyermekek és családok életét legközvetlenebbül meghatározó
területeken kíván tenni valamit. A következő fejlesztési területeket (amelyek egyben
„funkcionális prioritások”) jelöli ki:
 foglalkoztatás, a munkaerő-piaci helyzet javítása;
 a gyermekes családok anyagi helyzetének javítását szolgáló ellátások fejlesztése;
 lakás, a lakhatás feltételeinek, minőségének, biztonságának javítása;
 a képességek kibontakoztatását, a sikeres iskolai pályafutást segítő intézmények és szolgáltatások fejlesztése, a szegregáció csökkentése;
 gyermekes családokat célzó személyes szolgáltatások és szakellátások fejlesztése;
 egészségesebb gyermekkor biztosítása.
Minden fejlesztési területen, minden célkitűzésnél vannak érvényesítendő prioritások, úgynevezett horizontális, minden területet átmetsző célok. Az első négy
horizontális prioritás érvényesítése közvetlenül hat a mélyszegénységre, mások a szegénység csökkentését összekapcsolják a jogok erősítésével és a demokratikusabb részvétellel. Ennek révén minden gyerek esélyeit javítják.
A horizontális prioritások:
 a roma kisebbség helyzetének érzékelhető javítása, szegregáltságuk, kirekesztettségük megszüntetése;
 a fogyatékossággal élő gyerekek és családjuk helyzetének javítása;
 a rossz helyzetű települések, térségek fejlesztési lehetőségeinek feltárása, hátrányainak, kirekesztésének csökkentése;
 a gyermekeket is szolgáló közösségi rendszerek („nagy” rendszerek) esélyteremtő munkájának javítása (iskola, egészségügy, pénzbeli ellátások, közösségi
terek stb.);
 a jogok, a jogi szemlélet erősítése, a gyermekek jogainak javuló érvényesítése;
 a szakmák, intézmények, szektorok, továbbá az állami és önkormányzati szervek, a civil szerveződések, az egyházi és nonprofit intézmények javuló együttműködése;
 az állampolgárok, különösen az érintettek – a szegények és a gyerekek – aktívabb részvétele minden őket érintő ügyben;
 a tájékoztatás javítása, az információk sokkal jobb eljuttatása mindenkihez, az
informatika lehetőségeinek felhasználása a szegénység enyhítésére.
A megvalósuláshoz több évtizedes, folyamatos erőfeszítések szükségesek. Hogy
ezek elkezdődjenek, a 25 évre szóló (2007–2032) generációs stratégián belül készült
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egy rövid távú (javasoltan 3 éves) program, amelynek néhány eleme szerepel a kormány 3 éves cselekvési tervében is. A Nemzeti Fejlesztési Tervhez kapcsolódva a közép- és hosszú távú feladatok megvalósulásának menetrendjét még ki kell dolgozni.
A legfontosabb célokat számszerűsíteni kell, természetesen figyelembe véve a menet
közbeni változásokat, új feltételeket.
A kistérségekben az országos szinttel azonosak mind a funkcionális, mind a horizontális prioritások. Relatív fontosságuk – hogy mely területek igényelnek több
munkát, több forrást – kistérségenként változik. Ha más kistérségekben is elkezdődik a munka, akkor valószínűleg egy, a szécsényihez hasonló gyerekirodára van
szükség, amely felelős a program helyi tervezéséért, alkalmazásáért, követéséért.

A szécsényi kísérleti program a mindennapokban
A „szécsényi krónika” két és fél év eseményeit, feszültségeit, kudarcait és előrelépéseit
foglalja össze, ahogyan azt a gyakorlati szakértők látták és megélték. Ebből közlünk
itt néhány szemelvényt.

Szécsényi krónika – a szécsényi gyerekszegénység elleni
program első két és fél évéről 6
2006 nyarán indult a szécsényi gyerekprogram. A SZGYP-ot elejétől fogva dokumentáltuk megbeszélések hangszalagjaival és jegyzőkönyveivel, a szakértők
beszámolóival, leírásaival, fényképeivel. Ezt nevezzük „szécsényi krónikának”. Az
alábbi leírásban a krónikából szemelgetett részleteket teszünk közzé. A szemelvények egyszerre próbálják érzékeltetni az időbeli változásokat, az egyes területek
sajátosságait és azt is, hogy mennyire átfonták egymást tervezett cselekvések,
véletlenek és új kihívások.
Első lépésként végiglátogattuk az összes települést, ahol az önkormányzati
vezetőkön kívül azokkal a helyi szakemberekkel is találkozhattunk, akiket általában
a polgármester elhívott ezekre a beszélgetésekre. A helyi igények kezdeti megfogalmazása ezeken a találkozókon történt, ugyanakkor az első csapdát is felállította
a team számára azzal, hogy azonnali, fokozott elvárás nyilvánult meg partnereink
részéről a program konkrét lépései, valamint források (elsősorban pénz) biztosítása iránt – legalábbis mi így érzékeltük. Jól jellemzik a helyzetet az ellentétes
megnyilvánulások ebből az időből:

6

A „krónika” a program teljes dokumentációja. A hanganyagokat, jegyzőkönyveket, emlékeztetőket, egyéb dokumentumokat tartalmazó gyűjtemény Kecskés Éva munkája.
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Részletek egy, az önkormányzati vezetőkkel folytatott beszélgetésből
`` A jegyzőnő a beszélgetés végén szkeptikus: „Programok jönnek, programok mennek, azután nem történik semmi. Egy hétre ülne ide mellém, aztán
meglátná… vagy segélyosztós napon. Megfenyegetnek, hogy kiirtják a családomat stb., s ezek még nem is szakmai dolgok.”
`` A gyermekszegénység: gond-e a településen? A polgármester válasza:
„Igen, jogos, hogy a program itt legyen a kistérségben, valamint a falu is
mutatja azokat a jegyeket, amelyek miatt örülnek a GYEP jelenlétének.”
`` Vagy egy másik együttműködő, de merőben más indíttatású viszonyulás:
amikor gratuláltam a polgármesternek az eredményeikhez, egyszerűen azt
mondta: „Mindenre nyitottak vagyunk. Ha az hasznos nekünk, az ördöggel
is együttműködünk.” (Települési beszámolók, 2006)

Részletek egy pedagóguscsoporttal és helyi kulcsemberekkel
folytatott beszélgetésből
`` „Mi a legtöbben nem olyan emberek vagyunk, hogy elvégeztünk egy iskolát és abbahagytuk, hanem tanulunk folyamatosan, állandóan kapcsolatban
vagyunk a professzor asszony tanulmányaival. Örülünk a programnak, és
kíváncsian várjuk, hogy mi lesz a dolgunk benne”.
`` Később ugyanezen a megbeszélésen a helyi képviselő úgy látja, hogy „a
magyar állam kötelezi ezt a réteget (értsd: a cigányokat) arra, hogy hozzanak össze 16 évesen már két gyereket, mert akkor majd lesz lakása, mert
másra úgysincs kapacitása. „Ők arra áhítoznak, amit mi termelünk meg, és
ha így szaporodik ez a réteg, a problémák csak hatványozódnak.” A kérdésre, hogy mi lehet megoldás, hogy 16 évesen ne a gyerek létrehozása
legyen csupán a perspektíva, ez a válasz: „Ne ösztönözzünk olyan embereket, akik nem tudnak ennek a társadalomnak az építő tagjai lenni, és
– csúnya dolog, restellem is kicsit magam, hogy ezt mondom – az a réteg
szaporodik, aki nem életképes.”
`` A cigány kultúrában nem idegen a korai gyermekvállalás – mondja a családgondozó. „Igen, a kettőnk kultúrája nem fér össze” – szögezi le a képviselő.
„Ez nem rasszizmus, amit mondtam. A szocpolt is eltörölném, még mielőtt
rasszistának gondolnának, mert az, mindenkit érint.”
Az első fél évben a módszerek, a források keresése és a munkatársak megtalálása némiképp összefolyt. Alighogy a kapcsolatot felvettük a kistérségi társulást
vezető polgármesterrel, elkezdődött a norvég pályázat kidolgozása. Ez felgyorsította az eseményeket, megváltoztatta a munka tervezett ritmusát, és sokáig azt az
érzést keltette, hogy a kocsit a lovak elé fogtuk.
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„Júliusban arról beszéltünk, hogy gyűjtsünk össze mindent arról az állapotról,
ami a mi csoportos odavonulásunkat megelőzi. Most már ott vannak az emberek,
ez, mint a kelesztő, megváltoztatja a dolgokat. Ez egy nagyon komoly dolog, ami itt
történik, nagy súlyú ügy. Én a mai napon nem látom, hogy mit fogunk csinálni. Még
mindig nincs leírva egy szisztematikusan végig gondolt cselekvéssor.” (Szakértői
team, 2006. október 3.)
Visszatekintve úgy tűnik, hogy az elméleti-módszertani előkészületek és a gyakorlati megvalósítás nem teljesen „szabályos”, de folyamatos interakcióban fejlődő
viszonya hatékony volt. Túl azon, hogy nem keletkeztek fölösleges előtanulmányok,
hogy érzékelhető eredmények születtek, ez a módszer a programot beágyazó
együttes tanulási folyamatot is jelentette. A nézetek összecsiszolódása mellett
a munkacsapat összetételében is történt változás. A menedzsmentben személycsere következett be, a foglalkoztatási szakértő utód nélkül távozott, a közoktatás
viszonylag hamar, de nem a kezdő pillanattól kapott szakértőt. Szociális szolgáltatásokra nem volt tervezett külön szakértő, ám hamar kiderült, hogy mégis kellene. Ezt a feladatot a teamen belül oldottuk meg plusz ember felvétele nélkül,
legalábbis az első másfél évben.
Eleinte útkeresés, forráskeresés, munkatársak keresése összefolyt. A várakozások valóban elevenen éltek, és hajtóerőt vagy éppen nyomást, teljesítménykényszert jelentettek. Akkor Rimócon már takarították azt a szolgálati lakást,
amely a kistérség első gyerekházának helyszíne lett.

Részletek a rimóci gyerekház történetéből
`` „A ház ki van festve – nagyjából. Az alsó szint elfogadható, a tetőtérről erős
jóindulattal azt mondhatjuk, hogy itt-ott járt az ecset a falakon. Ennek oka
az, hogy a jegyzőnő a kulcsot csak Hajninak (gyerekházi munkatárs lett később) volt hajlandó odaadni, s nem végeztek az alatt az idő alatt, amikor
ő ráért. A takarítás is viszonylag elnagyolt, de ez nem probléma. Helyesebben a lakás állapota nem probléma, a kulcs annál inkább… a szakértő
megbeszéli a teendőket az asszonyokkal, és a jövendő gyerekház-vezető
jelöltekkel. Közben megérkezik a jegyzőnő a családgondozóval, majd a polgármester is, aki jelezte, hogy problémái vannak a ház ügyében, s szeretne
velünk beszélni ezekről.” (Krónika, 2006. október 25.)
`` Tudniillik „…a megállapodásról, hogy hogyan, milyen feltételekkel adják át
a házat. Kinek is? A programnak? Én elmondtam nekik az »ő programjuk« elvet. Vagyis azt, hogy ha egyetértenek az országos program, illetve a Legyen
jobb a gyerekeknek! stratégia megállapításával, vagyis azzal, hogy a romák
elmaradottsága gyerekkorban kezdődik, ha felkészületlenül kerülnek iskolába, s hátrányuk behozhatatlan lesz, akkor két lehetőségük van: (1) megvárják, amíg a stratégia alapján törvény születik, és kötelező önkormányzati
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feladat lesz a Biztos Kezdet, vagy (2) saját hatáskörben, települési szinten
máris felvállalják a feladatot, akkor is, ha a feladat forrása nem áll rendelkezésükre. Annak reményében, hogy a program (a GYEP, vagyis a »mi«
programunk) megfelelő támogatást tud adni az »ő« programjuknak. Ebben
az esetben viszont nem kell senkinek sem átadni a házat. Megoldást kell
találni az ő programjuk megvalósítására. A délelőtti társulási ülés fényében
ez azt jelenti, hogy a gyerekház üzemeltetését a kistérségi társulásra bízzák
egy megállapodással. Az épület tulajdonjoga a települési önkormányzaté
marad. A fenntartás és a foglalkoztatás részben az önkormányzat feladata,
részben a gyerekprogram vállalja a költségeket.” (Beszámoló a helyi jegyzővel és polgármesterrel való tárgyalásról, 2007. március)
`` Sem a GYEP-nek, sem az önkormányzatnak nem volt pénze az épület felújítására. Itt segített a Magyar Szegénységellenes Hálózat Alapítvány,7 melynek révén a BRAMAC egy jótékonysági árverés eredményét a gyerekház
tetejének megújítására fordította. Játékokat ugyancsak adományból vettünk.
Esővédett játszótér és kerti játék még nem volt. Az első hónapok nehezek
voltak.
A program megismertetése, elfogadtatása érdekében a program összes
munkatársa, szakértője különböző emberekkel, intézmények vezetőivel tárgyalt,
igyekezett meggyőzni a helyi szereplőket arról, hogy azok a kis lépések, akciók
és összefogást igénylő elképzelések, amelyeket ő a saját szakterületén próbál
katalizálni, a gyerekek szegénységét fogja enyhíteni, családjaik rossz helyzetét
fogja jobbítani. Azt is szerettük volna, ha visszhangja van a lakosok körében is
a gyerekesélyprogram erőfeszítéseinek, hogy tudhassák, értük, nekik szól az alkalmazási kísérlet. Ezért szerkesztettünk, terjesztettük egy ideig a Hírleveleket
(1. szövegdoboz). A szécsényi weboldal kialakításával a hírlevelekre nem maradt
energiánk, bár sok erőfeszítést tettünk a népszerűsítés érdekében. Ezért szerveztünk 2008-ban a Miniszterelnöki Hivatallal együtt Lillafüreden,8 2009-ben
Szécsényben országos szakmai konferenciát. Azt a további munka fogja megmutatni, hogy mennyire sikerült a helyi társadalmat a gyerekprogram mellé állítani.
Sajnos a 2008-ban kezdődő, egyelőre 2009-ben tetőző válság nem a legjobb
időszak egy ilyen program terjesztéséhez, fejlesztéséhez. A gyerekeknek azonban
nincs idejük kivárni az alkalmas pillanatot – közben felnőnek.
A térség vezető tisztségviselői elsősorban új munkahelyek létesítését vagy
olyan típusú lobbitevékenységet vártak, várnának a programtól, amely jelentős
7
8

Az alapítvánnyal a program szoros kapcsolatot tart. Többek közt az alapítvány a norvég
pályázat benyújtásához alakult konzorcium vezető pályázója.
Országos konferencia a gyermekszegénységről. 2008. április 24–25., Lillafüred. Szervezők:
Miniszterelnöki Hivatal, Miskolc Város Önkormányzata, MTA-KTI Gyerekprogram
Iroda.
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számú munkahely létesítését és a szegény gyerekek szüleinek munkába állítását
eredményezné. Természetesen a SZGYP sem tudott azonnali vagy rövid távon
megvalósítható megoldást javasolni a kistérség égető munkahiányára. Az az eredeti program értelmében világos volt, hogy szolgáltatásokat kell nyújtani – ha lehet, helyben. Ez sok esetben a kistérségi megoldások felé vitt úgy, hogy a szolgáltatást nyújtónak kell a falvakat felkeresnie. Új munkatársak bevonásához azonban
nem volt forrás (hiszen a pályázat még nem dőlt el). Gyorsabb kimenettel működő
kormányzati pályázati forrás elérhető volt – de gyakran megszorító feltételekkel.
A program szoros együttműködést alakított ki a helyi munkaügyi központtal, később a regionális ÁFSZ-szel. A program fenntartásához szükséges kormányzati
támogatást elsősorban a munkaerő-piaci program (MAT) pályázatok révén sikerült
megszerezni. Ez meghatározott irányba, a kistérségben regisztrált munkanélküliek
foglalkoztatása felé terelte a program keretében folytatható munkát. (Mindenkinek
regisztrált munkanélkülinek kellett lennie.)
1. szövegdoboz
Részletek az első Hírlevélből, 2007. január

Tisztelt Lakosság!
Jelen Hírlevél azzal a céllal született, hogy most első alkalommal, illetve a jövőben folyamatos tájékoztatást nyújtson Önöknek a Szécsényi Kistérségben elindult
Gyermekesély Programról.
Bizonyára többen kapcsolatba kerültek már a programmal, annak egyes munkatársaival, esetleg hallottak már működő gyerekházról vagy előkészületben lévő
ifjúsági klubról. Mi első kézből szeretnénk informálni Önöket arról, hogy hol tart
a program, mely településeken mi történt eddig, és milyen lépések várhatóak a
közeljövőben. A kistérségben megkezdett Gyermekesély Program azonban egy
hosszabb távú folyamat eredménye, amelyről néhány sorban szintén olvashatnak.
2006 júliusában kezdődött meg a Szécsényi Kistérség 13 településén a Gyermekesély Program, amely a fent említett célokra épül, szem előtt tartva az itt élők
szükségleteit és igényeit. A program jövőbeni irányát a helyben meghozott döntések határozzák meg. A döntések és célok megvalósításának alapja az együttműködés és a helyi erőforrások mozgósítása. A program csak akkor lehet eredményes, ha a kistérség lakossága elfogadja és fontosnak tartja azt.

Új dilemma volt, hogy hogyan lehet nem megfelelően képzett embereket a program feladataira felkészíteni. Sok vita után azt az elvet fogadtuk el, hogy mindenki
képessé tehető, képezhető, ha nem túlzottan speciális tudásról van szó. Az ad hoc
megoldás természetesen az lett, hogy az adott terület szakértői az új munkatár-
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saknak (2007-ben 22, 2008-ban 25 embernek) folyamatos képzéseket tartottak.
Ezek a képzések egy sajátos tanulási folyamatot jelentettek, amelyben az absztrakt
ismeretek átadása mellett szemléletformálás és folyamatos támogatás is zajlott,
illetve zajlik jelenleg is, változó hangsúlyokkal.
„Az összes koordinátor beszámolt a munkájáról. Lassan kialakult a menetrendjük, ezt elsősorban az iskolák alakították ki nekik, de minden igazgatóval mi is egyeztettünk. Továbbra is elsődleges feladatuk az órai munka
segítése, és a hiányzások csökkentése családlátogatások segítségével.
Nemcsak a koordinátorok felkészültsége eltérő, de a feladatok is különböznek aszerint, hogy milyen és hány helyszínen dolgoznak. Akkor végeznék
igazán jól a dolgukat, hogyha úgy tudnának a pedagógusok partnerei lenni,
hogy közben igazából a program szemléletét követve a gyerekek érdekeit
védenék.” (Részlet a közoktatási szakértők beszámolójából, 2008)
A MAT-pályázatok – jóllehet a szükségletekhez képest még nincs elegendő és
kellően szakszerű szolgáltatás – nem kínálnak fenntartható szolgáltatási lehetőséget. A SZGYP elindulását követően viszonylag hamar előtérbe került a szociális
szövetkezet alakításának gondolata. A depressziós térség kétségbeejtő munkaerő-piaci helyzete volt az elsődleges ok, ami miatt egyre erősödött a közösségi
alapon működő szolgáltatások szervezésének ideája, a szükségletek kielégítésének nem – csupán – piaci szemlélete. De erről a team tagjait is meg kellett
győzni.
„Mást szeretnénk. »Igazi« szövetkezetet. Ahol az emberek valóságosan
összefognak, azért, mert hisznek abban, hogy az összefogás, az együttműködés – a kooperáció – közös érdekük, s tenni is akarnak ezért, nem csupán a 20 millió forint megszerzéséért. (Ami persze nagyon jó, és arra a 3
évre valóban megoldja 7–10 ember életét.) De nem fog megváltoztatni semmit – sőt! Való igaz, hogy ez az út sokkal nehezebb. Az emberek sokfélék,
nagyon különböző helyzetben vannak. Érdekes módon a valóságos különbségek nem is akkorák, mint amilyennek képzelik, mégis elegendőek ahhoz,
hogy „féljenek” az összefogástól. Mégis azt gondolom, hogy ha lehet, és
a program – azaz TI – is támogatja(tok), megpróbálnánk ezt a fajta szövetkezést elősegíteni. Talán nem reménytelen vállalkozás.” (A téma szakértőjének e-mailje, 2007)
Az előkészítés jó egy év alatt fontos állomáshoz jutott. Az üzleti tervek stb.
elkészültével megélénkült a kistérség érdeklődése, és 2008 végén megtörtént
a szövetkezetalapítás (2. és 3. szövegdoboz). Némi bürokratikus huzavona után
(amelyben annak is volt szerepe, hogy a szövetkezetekkel kapcsolatos jogi eljá-

90

rások kevéssé ismertek) a szövetkezetet a cégbíróság 2009 márciusában bejegyezte. A folytatás bizonytalan, de az út látszik.
2. szövegdoboz
Tisztelettel meghívom a Szécsényi Kistérség Önkormányzatai Többcélú
Társulásának következő ülésére.
Ideje:
2007. november 28. (szerda), 10.00 óra
Helye:
Polgármesteri Hivatal, Szécsény
Napirend:
[…]
8./ Tájékoztató a szociális szövetkezet létrehozásának lehetőségéről a szécsé
nyi kistérségben.
Előterjesztő: Ferge Sándor, a Gyerekesély Program munkatársa.

3. szövegdoboz
A 2008. december 22-ei e-mail a szociális szövetkezet
megalakulásáról:

Gyorshír: tegnap este, mintegy 7 órás vajúdás után megszületett a MultiCoop
Szociális Szövetkezet.
Apukái és Anyukái:
Bablena Ferenc
Bangó Beatrix
Domszky György
Ferge Sándor
Király Henrietta
Kovách Eszter
Nagy Katalin
Németh László
Puszta Béla
Az első napok persze még kritikusak, a MultiCoop csak akkor marad életben,
ha legalább 7 szülője január elején befizeti a részjegy ellenértékét.
Részletes híradással még jelentkezünk.
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A szécsényi munka során az egyik legnehezebben megközelíthető területnek
a szociális és gyermekjóléti ellátások intézményrendszere tűnt. A kapcsolatfelvétel a program részéről – saját erőforrásaink szűkössége miatt – késett. Ez
idő alatt már félreértések sora keletkezett, amelyek sokáig rányomták bélyegüket
az együttműködésre. Maga a szolgáltatás ugyanolyan problémákkal küzd, mint
bárhol az országban, szervezeti formáját tekintve sem egységes. A települések
nagyobb része már társult ellátást működtetett, de jelen voltak és vannak egyszemélyes szolgálatok is. Legelső segítségként szupervíziót biztosított a SZGYP
– addig sosem volt a családgondozóknak erre lehetőségük. A gyerekprogram által biztosított külső szupervízor nyilvánosan elérhető leírásban is vázolta az általa
észlelt problémákat, az ellátórendszer nehézségeit.

A szociális munkás szupervízor tapasztalataiból, 2008
`` „A team ideálisnak nem nevezhető intézményi környezetben és nem kön�nyű közlekedési feltételek között próbál egy kistérségi ellátást biztosítani.
Ez azon túl, hogy szétforgácsolja az erőket, növeli az izolálódás kockázatát
és nehezíti a team hatékony működését.”
`` „A stáb gyakran azt éli meg, hogy hiányoznak a kooperatív partnerek, és
munkájuk presztízse alacsony. Magukat kiszolgáltatottnak és eszköztelennek látják.”
`` „… a közös munkában sok az ismeretbővítés, de ugyanakkor erősíti a team
közös gondolkodását, eszköztárát, kompetenciáját. E nélkül nem lehet
a szakmai személyiséget megerősíteni. Ezzel párhuzamosan próbáljuk újragondolni a team mozgásterét, tevékenységének illeszkedését a társintézményekhez, és keressük azokat a lehetséges utakat, amelyek révén az
intézményközi együttműködések megerősíthetők.”
Jó másfél évvel a program indulása után próbált megfogalmazni a két szociális területtel foglalkozó GYEP-szakértő egy helyzetleírást, amely módszertani
elképzeléseket is igyekezett ajánlani. Az ebben szereplő elemek némelyike megvalósult, nagyon sok nem. Az előrelépéshez, a szociális és gyerekjóléti szolgáltatásokkal való érdemibb kapcsolathoz az új szemlélettel való sűrűbb találkozás
kellett. Ehhez a szakemberek elfogadását élvező helyi kulcsemberre volt szükség. Különös szerencsénkre sikerült – két év után – ilyen kollégát találni. Az ő
folyamatos jelenléte és mélyen empatikus hozzáállása nyomán kezd az együttműködés valódibbá válni.
A semmiből induló új programoknál másfajta nehézségekkel kellett szembenézni, de egészében könnyebb volt eredményt elérni: nem kellett változtatni
már berögződött cselekvési módokat. Az egyik új terület a Biztos Kezdet gyerekházak. A nehézkes rimóci indulás után sokkal több figyelmet fordítottunk az
előkészítésre. A polgármesterek mellett a helyiek is kezdtek az ügy mellé állni.
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Az immáron három (Rimóc, Varsány, Géc) gyerekház induláskor e tekintetben
képzetlen munkatársai pedig két év alatt sokban partnerré, az új szemlélet elkötelezettjeivé váltak.

Részletek a korai képességgondozás szakértői beszámolójából,
2008. december
`` „Talán mintha mozogni kezdene a langyos víz. A gyerekházak mind a három
faluban (Géc, Varsány, Rimóc) 20–22 családot értek el. Rendszeresen látogatta a házat (legalább heti 3×) házanként 8–10 gyerek. Elkészültek az állapotfelmérések, amelyeket a konferencián szeretnénk bemutatni, falvankénti
összehasonlításban. [A MindenGyerek konferenciára utalás.] Érthetőbben:
van-e különbség az egyes fejlődési területeken a falvak között, és egyáltalán, milyen változás látható. A konferencián kívül az állapotismeret azért
is kell, hogy kb. fél év múlva, a nyár elején ismét elvégezhessék a lányok
a munkát, és látható legyen (számokkal is bizonyítható), hogy ki milyen változáson, mekkora fejlődésen ment át. A megbeszélésünkön a legtöbbet erről
a munkáról beszéltek, mert »ez hozott össze minket a legjobban«. Sokat beszélgettünk és vitatkoztunk egy-egy gyerek kapcsán.”
Az információs technológia, az IT-tervek találkoztak talán a legkevesebb ellenállással. A fiatal mentorok, akik bevonásukkor legföljebb számítógép-felügyelő
teremőrök voltak, ma önálló, kreatív tudásterjesztővé váltak. Igaz, közben a programnak – adományokból és némi forrásból – sikerült számítógépeket a falvakba
vinnie, a szakértő meg „külpontosító” látogatásokkal, külső és belső képzésekkel
segített a mentoroknak.

Részlet az IT-mentorok havi beszámolójából, 2008. január
`` „Minden hétfőn és szerdán 2 órában nyugdíjasoknak számítógépes foglalkozást tartunk. A nyugdíjas felhasználók között egyre nagyobb a népszerűsége a foglalkozásnak, híre már a környező falvakba is eljutott, és egyre nagyobb igény mutatkozik. Már többüknek készítettünk e-mail címet, a közösségi portálok is népszerűek, valamint a játékok (a kis unokájukkal játszhatnak), keresőoldalak ismerete, az operációs rendszer és a Word ismerete.”
`` „Felkutattunk több pályázatot, melyeket továbbítottunk a munkatársak és
külsős segítők részére is. Diákok kérik a segítségünket az iskolai dolgozatok elkészítésében (célirányos böngészés, gépelés, különböző modulokban
való segítés). A munkaügyi központtal is kialakult egy kapcsolat, és egyre
több embert küldenek hozzánk, hogy segítséget nyújtsunk (álláskeresés,
elektronikusan elérhető adóbevallási programok, űrlapok nyomtatása és kitöltése, önéletrajzok készítése).”
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`` „Mindennap jelenléti ívet vezetünk a felhasználók számáról, és egyre nagyobb az igény a számítógép használatára. Jelenleg napi 25–30 ember,
ebből 10 felnőtt és 20 diák fordul meg nálunk. Mivel a program keretében
ingyenes a szolgáltatás, ezért egyre többen veszik igénybe, és ennek köszönhetően sokat fejlődött az elektronikus írástudásuk és az interneten való
eligazodásuk. Az elmúlt hónaphoz képest nőtt a felhasználók száma.”
A program komplexitásához hozzátartozik a lakás és környezete, legalább an�nyi, hogy a család lakhatása valamennyire biztonságos legyen, és hogy a gyerekek társadalmilag elfogadható szintű lakásban és környezetben nőjenek fel. Ebbe
a minimálprogramba beletartozna a hatékony „adósságkezelés” (megelőzés, csökkentés), lakások renoválása és komfortosítása, a telepek megszüntetése vagy átalakítása, utcák építése stb. Sajnos ilyen célokra sokáig nem volt forrás, a norvég
pályázatban sem volt lehetőség a lakáshelyzet javításának tervezésére. Mégis,
a helyben tapasztalt égető szükségletek nyomán 2008 közepétől – a Szociális és
Munkaügyi Minisztérium támogatásának segítségével, a helyiekkel együtt – szervezni kezdtük az adósságkezelő szolgálat előkészítését. A kistérség egészére kiterjedő szolgáltatás felállításához nagyon sok munkára van még szükség, a helyi
rendeletek módosítása alapfeltétel. 2009 közepére esélyesnek tűnik minimum két,
komoly szándékot mutató településen az adósságkezelési szolgáltatás elindítása.
Ugyancsak a tapasztalt szenvedések és a helyiek nyomása-igénye miatt került sor
arra, hogy az önkormányzattal, a helyi társadalommal és a telep lakóival szoros
együttműködésben megkezdjük a kistérség legrosszabb, legtöbb konfliktust generáló telepének az átalakítását. Egyelőre csak a projekt megkezdésére, a megtervezésre van valamennyi forrás. Két sajátosságot érdemes itt megemlíteni. Az
egyik az, hogy a tervezés egyelőre nyitott végű, azaz a menetét nem látjuk előre.
Addig nem tudunk pályázatot beadni, amíg nem tudjuk, hogy mi a telepiek vágya
(menni? maradni?), és hogy bármelyik kimenet elérésének mi a valószínűsége, mik
a feltételei? A másik sajátosság épp az, hogy a telepen élőkkel és a helybeliekkel
végzett közösségi munka meg kell, hogy előzze a telepfelszámolás megkezdését
(bármit jelentsen is ez). Tegyük hozzá, hogy a telep – nem szokatlan módon –
a falu legszebb részén van, potenciális Rózsadomb lehetne.
Az egyik legnagyobb gond az egész program alatt a kirekesztő szemlélet hol
rejtőzködő, hol nyíltan felerősödő, de folyamatos jelenléte. Sajnos a program egésze alatt országos muníciót is kaptak a szélsőséges, stigmatizáló nézetek, a Magyar Gárda a szécsényi kistérséget sem kerülte el. Az összes területen ott lappang
a kistérség jelentős arányú roma lakosságával szembeni előítélet. A mindennapi
munkában a szakértők számára is állandó dilemmát jelent az, hogy a negatív diszkriminációval szemben lehet-e és hogyan pozitív diszkriminációt is alkalmazni.
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Részletek az oktatási szakértő jelentéseiből
`` „Egyrészt van a gyerekprogram, valamilyen gyerekszegénységgel kapcsolatos próbálkozás, ami sokszor tapogatózás. Sokszor előjön, hogy nem roma
program… De ne felejtsük már el, hogy hol dolgozunk, milyen kistérségben,
ahol évente 1000 gyerek, többségében cigány kiesik a középfokról, lemorzsolódik. Így igenis azt gondolom, hogy a mélyszegénységben élők többségében a cigány gyerekekre, fiatalokra, szülőkre kell koncentrálni.” (2007)
`` „A roma származásnak mint etnikai kategória figyelembevételének csak addig van értelme, amíg az előítélet ilyen mértékben létezik, illetve amíg a romák
körében a legrosszabbak az iskolázottsági, munkaerő-piaci, lakhatási, egészségügyi mutatók az országos átlaghoz képest. A programnak nem a pozitív
diszkrimináció a célja, hanem az egyenlő bánásmód elősegítése minden területen, azaz származása miatt senkit ne érjen hátrány, jussanak hozzá a romák
is azokhoz a lehetőségekhez és szolgáltatásokhoz, amelyből a nem roma
többségű társadalom tudatosan vagy tudattalanul kirekeszti őket.” (2008)
Az ifjúságfejlesztési terület szakértője kevésbé látta át ezt a helyzetet, „bele is
szaladt” abba a problémába, hogy az előítéletek működését nem vette figyelembe
a boldogan regisztrált előrehaladásnál. Jött az örömhír:
„Megtört a jég: kinyit az 5 éve zárva lévő ifjúsági klub! A fiatalok közül
hatan vállalták, hogy felelősek lesznek a klubért, már össze is rakták, hogy
miképpen újítják, illetve szerelik fel.” (Az ifjúságfejlesztő szakember leveléből, 2007. augusztus 16.)
Hamarosan azonban kiderült, hogy azok a fiatalok, akik újraindították a klubot,
nem örülnének, ha cigányok is járnának a rendezvényeikre. Nem kifejezett kitiltásról volt szó, de a fiatalok „ráutaló magatartásából” pontosan érzékelhető volt
az elutasítás. Dilemmát az okozott többek közt, hogy vállalhatja-e ezt a fejleményt
a gyerekprogram, amely csekély mértékben, de hozzájárult a klub felszereléséhez.
Újabb, fontos tanulság volt ez a helyzetfelmérés fontosságáról és bonyolultságáról. Utólag ugyanis visszafejthető volt, hogy rongálások miatt zárták be helyet, és
ezért egyértelműen a tengő-lengő roma fiatalokat tették felelőssé. A falu vezetése
körültekintően megvizsgálta, kik fogják felügyelni az ifjúsági klubot, s nem véletlenül láttak garanciát a megnevezett nem roma fiatalok személyében. Visszavonni
a támogatást hasonló helyzetekben szerintünk hiba. A szisztematikus további közösségi munkában látjuk a kiutat.
Az alábbi leírásból is kiderül, mennyire általános, milyen sokféle helyzetre hat
az előítélet:
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Részlet a szociális szakértő beszámolójából, 2008. február
`` „Van még egy probléma: A gyerekházasok jelezték, hogy azok a mamák,
akik „csak” a gyerekház szolgáltatásai miatt jönnének be, ezt nem teszik
a Petőfi utcaiak miatt [ez a helyi cigánysor]. Van olyan, ha meglátják a ház
előtt A. babakocsiját, akkor visszafordulnak, nem is mennek fel. Azt is nehezen fogadják el, hogy a gyerekházban megfürdetik a gyerekeket – minek
foglalkoznak velük –, s a lányok ettől érthető módon elkedvetlenednek. Igyekeztem biztatni őket, hogy ez lassú folyamat, meg fog ez majd változni, de
persze nincs ez jól, de legalább Gécen valóban a nagyon rászorulók járnak.
A gyereknaptól sokat várnak…”
`` „A gyerekházasoknak – és nyilván a többieknek is – úgy kell az NL képzése, mint egy falat kenyér. Mindenesetre borotvaélen táncol a történet,
de bizakodom, mert ha sikerül a legkevésbé rossz megoldással valamilyen
nyugvópontot elérni a … család ügyében [védelembe vett kisgyerek, ahol
magatartási szabálynak a rendszeres gyerekházba járást írták elő], az nagy
fegyvertény lehet a romák és nem romák felé is, de a legnagyobb eredmény a program szempontjából, a szakemberek együttes gondolkodása,
mozgása lehet.”
Részben az előítéletek csökkentése érdekében, de sok más motívum miatt is
(kapcsolatépítés, együttműködés erősítése, szakmai fejlesztés) indulástól kezdve
szerveztünk a szakemberek számára is képző-szemléletformáló programokat.
Elsőként a kistérség összes települési elöljárójának (polgármesterek és jegyzők)
egy helyi szakember tartott olyan tréninget, ahol havonta egy hétvégén folyamatosan együtt voltak, összesen három alkalommal. A tréning a pszichodráma és
egyéb csoporttechnikák eszközeivel igyekezett – a megszokottól eltérő környezetben – összehozni a döntéshozókat, ráhangolni őket a gyerekprogram szellemiségére és a kistérségi identitás erősítésére. Nehéz a hatását mérni, módszertani
kifogások is felmerültek, de legalább az érintettek kedvezően nyilatkoztak róla.
Egy másik szakmai programsorozat a kistérség összes pedagógusának szólt.

Részletek a közoktatási szakértő leírásából: oktatásfejlesztési
elképzelések, 2007
„Az oktatás színvonalának javítása, új pedagógiai módszerek megismerése érdekében rendszeres szakmai találkozóknak, pedagógusműhelyeknek adnak otthont a kistérség általános iskolái. Eddig Endrefalván,
Szécsényben, Nógrádmegyeren, Varsányban és Nógrádszakálon, Nagyló
con és Nógrádsipeken került megrendezésre az átlagosan 20–30 pedagógus és óvodapedagógus részvételével zajló találkozó.”
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`` „A szakmai műhelyek a tantárgyi készségfejlesztés, egymás jó gyakorlatainak megismerése, az inkluzív oktatás elterjedése témakörök köré szerveződnek, különösen a sajátos nevelési igényű és a halmozottan hátrányos
helyzetű tanulók iskolai sikerességének elősegítése érdekében.”
`` „A fejlesztési terület rövid távon tervezett tevékenységei között szerepel az
intézményfenntartók szakmai továbbképzése, valamint egy óvodai felmérés
elkészítése. A program keretében készítik elő az iskolák 20 gyermek zánkai
táboroztatását.”
A kistérség közoktatási koncepciójának kidolgozásakor a helyi felelősök, pontosabban a program indulásakor hivatalban lévő helyi kistérségi közoktatási referens nem igényelte a program segítségét. Az elutasítás egyet nem értést fejezett
ki a gyerekprogram ajánlásaival szemben. Ez nem jelenti azt, hogy a kistérségi
pedagógustársadalom egységes – egységesen konzervatív – lenne. A kistérség
területén négy közoktatási intézményfenntartó társulás működik, s nem egyformán
viszonyulnak sem az innovatív megoldásokhoz, sem a kvázi „fejük felett” zajló –
intézményeket összevonó, integráló, megszüntető – fenntartói tervekhez. Közben
változott a kistérségi közoktatási referens személye. Az új referens szemlélete,
tudása, együttműködési készsége alapján nagy nyereséget jelent a szécsényi
gyerekesélyprogramnak. Mégis, a közoktatáshoz fűződő minden kapcsolatot újabban nehezíti, hogy az iskolaátszervezések nyomán sokféle érdekütközés jelenik
meg. Az esélyegyenlőségi követelmények cigány és nem cigány gyerekek olyan
integrációját követelnék meg, amelyet a jobb helyzetű (roma, de főleg nem roma)
családok elutasítanak. A pedagógusok és családok adminisztratív kényszerítése,
a „rideg integráció” országszerte érdekborzoló volt, és többnyire hatástalannak
bizonyult. Ugyanakkor a szegregált kis iskolák fennmaradása a gyerekek esélyeit
rontja. Erre az ellentmondásos helyzetre jelenleg a helyiekkel együtt keressük a
megoldást.
Sajnos, az intézményfenntartók szakmai továbbképzésen való részvétele –
amely egyébként ingyenes lett volna – nem történt meg. Viszont az „NL képzései”
(említettük egy korábbi idézetben) folyamatosan működtek. Voltak nyitott képzések, amint alább olvasható, amelyre szívesen vártunk a kistérségből bárkit, elsősorban szakembereket, de domináltak a saját munkatársaink számára tervezett
foglalkozások, amelyeknek egyértelműen látszott A szükségessége (5. szövegdoboz).
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4. szövegdoboz
Részlet a közösségfejlesztő szakértő beszámolójából, 2008. február

Megállapodtunk a képzések időbeosztásában, összeálltak a képzésbe járók.
SZGYEP munkatársak és Szécsény Kistérség szakemberei
számára elérhető képzési formák időbeosztása
Közösségi project konzultációk:
Konzultációs időpontok (16.00–17.00 óra): febr. 11.; márc. 3.; márc. 10.; márc.
24.; ápr. 7.; ápr. 21.; máj. 5.; máj. 19.; jún. 2.
3-4 közösségi projekt indul el.
Csoporthelyzetek animálására, csoportvezetésre felkészítés
A képzés időpontjai (13.00–16.00 óra): febr. 11.; márc. 3.; márc. 10.; márc. 24.;
ápr. 7.; ápr. 21.; máj. 5.; máj. 19.; jún. 2.; jún. 16.
Létszám: 6 fő
Szupervízió, esetmegbeszélés
A teljes munkaszervezet számára szupervízió (14.00–17.00 óra): ápr. 2.; jún. 25.
IT-mentorok és ifjúságsegítők számára (12.00–14.00 óra): febr. 20.; márc. 19.;
ápr. 16.; máj. 14.; jún. 11..
Gyerekház és iskolai koordinátorok számára (14.00–16.00): márc. 5.; ápr. 30.;
máj. 28.; jún. 16.
Gyermekjogi/emberjogi tréning
A képzés időpontjai (14.00–17.00 óra): febr. 20.; márc.19.; ápr.16.; máj.14.; június 11.
Létszám: 12 fő
Szociális munka
A képzés időpontjai: márc. 7., 13.00–17.00 óra; márc. 8., 9.00–15,00 óra; ápr.
11., 13.00–17.00 óra; ápr. 12., 9.00–15.00 óra
Létszám: 18 fő

A hosszú idő alatt beérő folyamatok mellett szervezők és résztvevők egyaránt
vágytak új, sokaknak gyorsan örömöt hozó szabadidős programokra. Ilyenek
létrejötte az adott periódusban a szerencsén és a véletlenen múlt. Egy részük –
például a nyári tábor – a program része lett volna, ha lett volna forrás. Az első
tábort azért lehetett megszervezni, mert a zánkai gyerekcentrum igazgatója, Bogó
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Ágnes, hallott a szécsényi programról, és nagyon kedvező feltételekkel hívta meg
a gyerekeket 2007 nyarán. A helyi pedagógusok részt vettek a tábor előkészítésében is, a gyerekek kísérésében is. A 25, főleg cigány iskolás mindegyike először
volt nyaralni, a siker óriási volt. A táboroztatás gondolata meg elkezdett beépülni
a rendszerbe.
A második nyári tábor egy új problémára keresett választ. Amikor a nagylóci
és a nógrádszakáli iskolák felső tagozatait a szécsényi iskolához csatolták,
a külső oktatási szakértők és a helyi munkatársak felfigyeltek arra, hogy sem a
pedagógusok, sem a gyerekek nincsenek felkészítve a változásokra. Ezért rendkívüli sebességgel egyhetes gólyatábort szerveztek, aminek az volt a célja, hogy
különböző vonzó programok keretében összeismertessék a bejárós gyerekeket
a városiakkal.

Részletek a helyi programkoordinátor leveléből,
2007. augusztus vége
`` „2007 szeptemberétől a nagylóci és nógrádszakáli tagintézmény felsős
tanulói, összesen 42 fő, a szécsényi II. Rákóczi Ferenc Általános iskolába
fognak bejárni. Ezek a tanulók többségében hátrányos helyzetűek, emellett
többen roma származásúak, akik jelenleg egy teljesen új és idegen helyzet
előtt állnak. A szécsényi gyermekesélyprogram munkatársai az elmúlt hetekben megpróbálták feltérképezni a szülők és a tanulók attitűdjeit az iskolai
helyzet változásával kapcsolatban. Tartanak tőle, hogy a tanulók gyengébben fognak teljesíteni a többiekhez képest (plusz segítséget igényelnének
a szülők a felzárkóztatásban), nem ismerik az iskolát és a pedagógusokat,
illetve jelenleg nem látni, hogyan lesz megoldva a be- és a hazautazásuk,
és több tanuló említette a beilleszkedéstől való félelmeit. A tagintézmények
tanulói ellen korábban kialakult közhangulat is indokolja, hogy az új diákok
ne a tanévnyitón találkozzanak először új iskolatársaikkal.”
`` A siker a résztvevők szempontjából teljes, a program szempontjából részleges volt: „A gyerekek nagyon kedvesek, nyitottak és ragaszkodók voltak,
egymással is és velünk is, az unalmasnak tűnő előadásokat is, amik nem
tetszettek nekik, türelmesen végighallgatták, és megtették a kritikai észrevételeiket az értékelésnél. Jóleső érzés volt számukra, hogy nyíltan leírhatták
véleményüket a felnőttek előadásairól, és hogy a program dolgozói kíváncsiak is voltak a véleményükre. Nincsenek hozzászokva ezek a gyerekek,
hogy bárhol is számít az ő véleményük, és ami számunkra is érdekes volt,
hogy azok mindenben egyeztek a miénkkel.”
`` „Amit mi hiányoltunk: a pedagógusok részvétele. Mi reméltük, hogy ki fogják
használni az alkalmat az új gyerekek megismerésére, mivel jó lehetőséget
teremtettünk adottságaik és képességeik megmutatására. Így feszélyezettség nélkül, „valójában” ismerhették volna meg a gyerekeket. Sajnos, kevés
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pedagógus csatlakozott. A gyerekeknek a hétfői iskolakezdéssel kapcsolatban is volt aggodalmuk, mivel arra nem kaptak pénteken választ, hogy melyik osztályba kerülnek, és kik lesznek a tanáraik, csak azt tudták meg, hogy
melyik tanár mit tanít az ott lévők közül. Azt sem tudták, hogy osztálytársak
maradnak-e, vagy sem. A jó az, hogy ha nem is sokan, de voltak szécsényi
iskolások, akiket megismerhettek. Ha több időnk lett volna a szervezésre,
több szécsényi gyerkőcnek tudtunk volna szólni.”
A következő évben már szinte „menetrend szerint” tervezték a közoktatási
szakértők és a szécsényi kollégák a nyári táboroztatást, sőt a nyári napközit is néhány, leginkább rászoruló településen. Miután a forráshiány majdhogynem állandó
kísérője volt a programnak, nem sok híja volt, hogy meghiúsultak ezek a tervek.
„Kisebb nehézség elé nézünk folyamatosan. A gyerekházakkal történő
kooperáció-besegítés igen változó, mivel most csak Edit, Viktor és Kriszta
van, és a gyerekek változó létszámban, 2 vagy 25 fős csoportokban jelennek meg a gyerekházakban, elsősorban az időjárás függvényében.” (Helyi
programkoordinátor, 2008 nyara)
A gyerekháziak kérése ugyanis az volt, hogy ha sok nagyobbacska gyerek
megy a gyerekházba iskolai szünetben, akkor az iskolai koordinátorok segítsenek
be. A koordinátorokkal szemben meg volt olyan elvárás, hogy az iskoláskorúaknak
külön tartsanak foglalkozásokat, amelyek nem a gyerekházban zajlanak, hanem
a szabadban, sportpályán és művelődési házban.
„…ha jól értem a dolgot, zötyögősen, de három programról van szó: két
napköziről (Rimóc és Géc) és egy előkészítőről (Szécsény). Szerintem ez
önmagában nem rossz, kérdésem csak az, hogy ha az óvodások mégis
néha beözönlenek a gyerekházakba, és közben a koordinátorok éppen
máshol napköziznek, akkor nem lesz gond?” (Gyerekházi szakértő levele,
2008 nyara)
Ezek a problémák megoldódtak, s emellett sikerült egy újabb egyhetes „igazi”
tábort szervezni, zömmel már a helyiek munkájával. Egy felejthetetlen hetet töltött
50 gyerek Bükkfürdőn.
„Mindenkit szeretnék megnyugtatni, hogy szerencsésen megérkeztünk
haza, és az időjárás nagyon kedvező volt számunkra egész héten. A gyerekek tényleg megérdemelték a táboroztatást, nagyon kevés gyereknek
volt korábbi tábori, illetve strandolós élménye. Nagyon élvezték! Szövődtek
barátságok, nagy szerelmek! Képzeljétek, a nagyfiúk is sírtak, amikor beérkeztek a buszok, és fel kellett szállni, indulni hazafelé, még az is, aki egész
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héten vagány fiút játszott velünk. A tábor és a környezete gyönyörű, a strand
ideális, és ami a poén, csak mi voltunk első két nap a strandon, a tábort
szintén uralhattuk, péntekig. Jól időzítettük.” (A kistérségi programkoordinátor beszámolójából, 2008)
Nem volt minden kezdeményezés sikeres – főleg emberi erőforrás, szolgáltatás hiánya miatt. Sok vizsgálatból tudtuk, hogy a szegény családokban nincs
a gyerekekről fénykép, meg azt is, hogy a gyerekek nagyon érdeklődők. Egyik lelkes kollégánk saját szabadideje terhére Nógrádszakálban 2007 novemberében
elkezdte egy fényképezős csoport szervezését a helybéli, elsősorban felső tagozatos gyerekek számára. Helyi munkatársunknak köszönhetően adományként
kapott a program három darab digitális fényképezőgépet. A helyi IT-mentor és az
iskolai koordinátor segítségével kezdődött meg a szervezés. Az első alkalommal
nagy volt az érdeklődés, tíz résztvevő volt, még szülő is eljött. Úgy tűnt, őket érdekli maga a fényképezőgép, illetve az a lehetőség, hogy a gépet haza lehet vinni.
Aztán fokozatosan kifulladt a lendület. Ahogyan munkatársunk fogalmazott:
„Nem sikerült Pestről odafigyelni arra, hogy a gyerekek megkapják az
információkat, hogy érezzék, »alakul a csoport« és a »közös munka«. Nem
sikerült arra sem kellő figyelmet fordítanom, hogy fényképeiket a találkozók
között le tudják tölteni, hogy mindig legyen üres CD-jük, és még számos
technikai probléma adódott. Ezek áthidalásához a kéthetente pénteken
szervezett csoport kevésnek bizonyult.” (A GYEP Iroda budapesti munkatársa, 2008)
Nem volt benne az eredeti tervben, de a helyiek ötleteként 2006 novemberében felmerült, hogy a gyerekházi gyerekeknek is legyen Mikulás-ünnepük. Az első
évben a Mikulást még a SZGYP szervezte, a Mikulás „társulata” külsős volt, és
több faluban adott műsort, ajándékot. Maga a Mikulás, már ekkor is a kistérség
egyik lakója, önkéntes IT-mentorunk volt.
„Mikulás-csomagra több száz megrendelés érkezett. Rimócról is,
Endrefalváról is, Szécsényből is (velük beszéltem), gondolom a többi faluban sem más a helyzet. Elkelne vagy 1000–1500 csomag a 13 településen.
Meg egy Mikulás-jelmez. Esetleg két krampusz is. (E-mail, 2006. november,)
Akkor még csak a két frissen megnyitott gyerekházban volt Mikulás-ünnepség.
Az egyikről szóló szakértői beszámoló szívet melengető:
„Sziasztok, nekem már csak egy mikulás maradt Varsányban a gyerekházban. De az igazán modellértékű volt. Kb. 12–13 gyerek volt, szülőkkel,
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még apa is volt, sőt dédszülő. Mindenki apró nép, három év alatti, és ami
nagyon ígéretes, hogy a faluból vegyesen voltak cigány és nem cigány családok. Tehát ami korábban kicsit aggasztott, most talán csepegtetve, de
oldódik. Maga az esemény rövid volt, de hatásos, kedves. Küldök néhány
fotót, hátha ad valamit a hangulatból. Januárra a szülők kértek egy beszélgetős délutánt, amit megígértem.” (Gyerekház szakembere, 2006. december)
A következő két évben a Mikulás-ünnepségek a gyerekházakban – immár háromban – teljesen az ott dolgozó kollégák szervezésében és egyre inkább a szülők aktív közreműködésével zajlottak. Igazi áttörésként értékeltük, amikor az egyik
településen az addig tartózkodó óvoda és a gyerekház közös farsangot rendezett.
Az első gyerekházas gyereknapi mulatsággal is elindult valami hagyományteremtésre is alkalmas sorozat, hiszen tavaly már mindegyik faluban, ahol gyerekház
van, saját szervezésű, az egész településre kiterjedő esemény volt a gyereknap.
Különösen értékes momentum, hogy a falvak lakói és intézményei kisebb-nagyobb
adományokkal, valamint sok önkéntes munkával szponzorálták a gyereknapokat.
Ezeknek a közös rendezvényeknek és természetesen a kitartó próbálkozásoknak
is köszönhetően az intézmények közötti együttműködés mégiscsak elindulhat.
A gyerekek zavartalanabb, kevésbé traumatikus „intézményváltása” minden erőfeszítést megér; és talán nem is olyan nehéz.
„Egy igazán jó hírről számolhatok be Neked. Képzeld, az óvó néni, akinek a csoportjába a gyerekházas gyerekek mentek, átjött hozzánk tegnap
délután, és arra kért, hogy beszéljek az oviba átkerült gyerekeinkről. Másfél órán keresztül beszélgettünk, és kiderült, hogy nagyon hasonlóan látjuk
őket. Azért az is kiderült, hogy fogalma sem volt arról, hogy kik voltak a gyerekházas gyerekek. Nagyon kedves volt, és a végén puszival köszönte meg
a segítséget.” (Gyerekházas munkatárs levele, 2008)
A kistérségi szervezés formája-módszere – talán épp a gyors és forráshiányos
kezdés miatt – fokozatosan alakult ki, de a kezdetek óta szervesen építkezik. Először a forrásokból csak arra futotta, hogy legyen egy helyi összekötő munkatárs
és egy támaszpont a térségben. Első, Szécsényben élő és dolgozó munkatársunk
maga is gyermekszakember, óvónő. Kezdetben a szécsényi Polgármesteri Hivatal
biztosított egy irodai szobát számára. Egyre több feladat hárult rá, egyre zavaróbb volt a hivatalban a gyerekprogram folyamatosan bővülő holdudvara. Egyre
nagyobb szükség volt arra is, hogy a program növekvő részét a helyiek vegyék át.
Közben sikerült megtalálni a program helyi vezetőjét, közigazgatási gyakorlatú fiatal jogászt. Ezért – még mindig forrásszűkében – előre hoztuk a norvég pályázatban megtervezett „gyerekiroda” előkészítését. 2008 elején sikerült viszonylag jó
feltételekkel egy bérleményt találni, azóta van önálló kistérségi Gyerekiroda a leg-

szükségesebb, de egy kisebb képzésekre is alkalmas helyiséggel. A három „általános funkciójú” munkatárs mellett a 2008-ban kapott támogatásokból sikerült elindítani a helyi szakemberek bevonását az iroda munkájába. Az iroda munkájának
fejlődését a szécsényi program vezetőjének részletes leírása alapján mutatjuk be.

Részletek a kistérségi gyerekprogram vezetőjének leírásából az iroda
működéséről, 2009. január
`` „Általánosságban elmondható, hogy az iroda a program kistérségi megvalósításához szükséges szakmai tudással az első szakaszban nem rendelkezett. Az iroda (három) munkatársa ugyanakkor már ekkor részt vett képzéseken, összegezték a helyi tapasztalatokat…”
`` „A következő évben, 2008-ban az egyes alprogramokhoz kapcsolódó éves
feladattervek elkészítése már közösen történt a szakértő és az iroda együttműködésében, nem egy esetben a szakértő csak jóváhagyta az iroda által
önállóan elkészített tervezetet.”
`` „A 2008. évi munkaerő-piaci program révén az iroda a közoktatási, szociális
szférában jelentős tapasztalattal rendelkező szakemberrel bővült, az egyik
SZMM-támogatásnak köszönhetően pedig a közszolgáltatások tervezésében, működtetésében, pályázatírásban és projektmenedzsmentben jártas
újabb munkatárs segédkezik.”
`` A kapcsolatok és együttműködések sokoldalúak. Az iroda tartja a kapcsolatot a „donorokkal” (Munkaügyi Központ, Magyar Szegénységellenes Hálózat Alapítvány), a kistérségi társulással, a polgármesterekkel és jegyzőkkel,
a helyi civil világgal, a külső hatóságokkal (pl. az ÁNTSZ-szel a gyerekházak
miatt) stb.”
`` „Az iroda a program helyi kommunikációjának letéteményese. Nyitva áll
minden kistérségi állampolgár előtt információkkal, jogi segítségnyújtással.
(Állandóvá váltak a különféle megkeresések, amelyeknek célja valamilyen
általában jogi típusú segítségkérés, telefonhasználat, internetes információkeresés stb.) Fogadtuk a szociális és munkaügyi minisztert, a szociális
minisztérium osztályvezetőit, az Európai Parlament képviselői delegációját,
a TÁMOP 5.2.1. kapcsán a régiós koordinátorokat, az alapítvány kuratóriumát. Összességében elmondható, hogy minden nagyobb fejlesztésünkről
megjelenik hír.”
`` Az irodának ma már rengeteg adminisztratív jellegű feladata van. Ezekből
ízelítő: „A munkatársak foglalkoztatásához, ezen belül a munkaerő-piaci
programhoz kapcsolódó munkáltatói feladatok (munkarend kialakítása,
munkaszerződések, munkaköri leírások, különféle nyilvántartások vezetése
stb.); pénzügyi, elszámolási feladatok, jelentések elkészítése; pályázati munkák, a továbbiakban a norvég pályázat menedzselése; a támogatásokból
megvalósított felújítások, beszerzések, felszerelések (gyerekházak, gye-
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rekházi játszóterek, IT-helyek, tanodák, ifjúsági közösségi terek felújítása,
berendezése, karbantartása); nyári táborok, napközis táborok szervezése;
2007-ben a nyári szociotáborral kapcsolatos szervező és előkészítő feladatok; adományok fogadása, szállítása, szétosztása (számítógépek, monitorok, bútorok, ruhák).”
`` „Terveink között szerepel a foglalkoztatási paktum, a helyi vidékfejlesztési
stratégia, a kistérségi területfejlesztési stratégia felülvizsgálata és a gyerekprogram stratégiai céljaival való összevetése, a stratégiai-fejlesztési anyagok tartalmi újragondolása, kistérségi (helyi) tervező- és értékelőcsapat
felállításának megszervezése.”
A kistérségi gyerekiroda és a központi program közös nyomasztó gondja
a fenntarthatóság. A norvég pályázat sikere a következő két évben némi biztonságot ad. Ám a mind összetettebb programhoz ez a forrás sem lesz elégséges,
és a gyerekesélyprogramot nem 2, hanem legalább még 22 évig kell folytatni.
A szécsényi gyerekprogram felelőssége és lehetősége az, hogy eredményeivel,
kudarcaival, tanulságaival hozzájáruljon a közös cselekvéshez, amely a gyerekszegénység rossz folyamatainak megállításához szükséges.

A szécsényi program két és fél évének összefoglalása
A program keretében eddig megvalósult tevékenységek
Korai képességgondozás, Biztos Kezdet Gyerekházak

Az 1–5 éves gyerekeket és szüleiket fogadó Biztos Kezdet Gyerekházak pótolhatatlan segítséget jelenthetnek a rossz helyzetű gyerekek esélyeinek javítására. Eszközök – talán – a szegregáció ellen is. A gyerekházak gondolata gyorsan népszerűsödik,
működése érdekében sok helyi erőforrás mozgósítható. A gyerekházban dolgozók
többféle képzésben vesznek részt. A házak a szülők előtt is nyitva vannak, szolgáltatnak is.
Jelenleg három faluban működik gyerekház (Rimóc, Géc, Varsány). Havonta
összesen átlagosan mintegy 70 családot érnek el, 35–45 gyerek jár naponta a három
gyerekházba.
Közoktatási integráció, a közoktatás fejlesztése

A program az országos mozgásokat – például integrációs és esélyegyenlőségi
központi törekvések – figyelembe veszi. Két nagy területre összpontosít. Az egyik
a deszegregáció és az integrált nevelés elterjesztése a kistérségben, a másik a pedagógiai program és munka modernizálása. Része a programnak a lemorzsolódás csökkentése, továbbá a gyerekek-fiatalok életének tartalmasabbá tétele.
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Az integrációt a két szakértő a pályázati felkészülésekben, kivált a törvényben
lefektetett oktatási esélyegyenlőségi tervek elkészítésében segíti. Fontos segítséget jelentenek a program által nyújtott szolgáltatások, mint a kiemelkedő mestertanárok
mintaórái vagy az 5 iskolai koordinátor szolgáltatásai. Képzettségüktől és az iskola
igényeitől függően besegítenek a tanórai munkába, látogatják, informálják a családokat, segítik a hiányzások csökkentését, ellátják a szülők iskolai képviseletét, szervezik-kísérik a szabadidős tevékenységeket, a nyári és a napközis tábort. Megfelelő
felkészítés után részt vesznek majd a tanodák munkájában.
Ifjúságfejlesztés

A kistérségben 2300 fő 11–19 éves fiatal él. A fiatalok harmada-negyede cselleng.
A kistérségben gyakorlatilag nem voltak ifjúsági intézmények, programok, szakértő
segítők. A 13 településből kettőben működött ifjúsági klub.
A program indulásától közel két évig budapesti szakértő közreműködött, az
utolsó két évben két részidejű mentor, 2008 vége óta egy helyi szakértő kapcsolódott be a munkába. Számos megalapozó lépést tettek, például: felmérés az ifjúság
helyzetéről, szabadidős szokásairól, igényeiről; többszintű kapcsolatépítés; több kistérségi gyerek és ifjúsági találkozó szervezése; közösségi terek létrehozása. A már
létező két klub mellett a program révén további öt településen nyíltak meg ifjúsági
klubok.
Információs társadalom fejlesztése

A Szécsényi kistérségben az IT-hálózati lefedettség, a számítógép-ellátottság,
a számítógép- és internethasználat mutatói mélyen az országos átlag alatt álltak.
A fejlesztési stratégia igazodott a térségben lakók anyagi lehetőségeihez. A GYEP
IT-területének beavatkozásai főként közösségi terek kialakítására, számítógépek és
internetelérés biztosítására, továbbá IT-mentorok kiképzésére és az általuk nyújtott
szolgáltatások körének bővítésére irányultak.
2008 végén a 13 kistérségi település közül 8-ban volt napi vagy ritkább
rendszerességű számítógép- és internetelérést nyújtó közösségi tér. A mentorok önálló
képzővé váltak. Tanfolyamaikon eddig mintegy 50 ember végzett. Összességében
a másfél év alatt mintegy 400 emberrel sikerült az alapkészségeket elsajátíttatni, illetve folyamatosan kapcsolatban lenni. Több mint a felük gyerek. A két folyamatosan működő házban naponta 40–50 látogató van.
Szociális gazdaság

A program indulásakor hangsúlyos volt terveinkben az alacsony foglalkoztatás
növelése. A helyi lehetőségek miatt más erőfeszítések mellett a szociális gazdaság,
ezen belül a szociális szövetkezet keretében láttunk egy lehetséges kiutat.
A szövetkezeti modell felélesztése Magyarországon nem könnyű. A kistérségben
több mint egy évig folyt az előkészítés tájékoztató fórumokkal, közösségszervezés-
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sel, majd üzleti tervek készítésével. 2008 végén megtörtént a szövetkezetalapítás, bár
még legalább egy év kell életképességének bizonyításához.
Több további szolgáltatás indítása, fejlesztése

A kistérség több településén található cigánysor, cigánytelep. Az itt élő családok helyzetének változtatása érdekében kezdődött el a program támogatásával
Magyargécen a közösségfejlesztő-támogató-tervező munka.
A kistérségben ugyancsak jelentős az eladósodott családok száma. A szociális törvény jelenlegi szabályai szerint nem kötelező adósságszolgálat működtetése
Szécsényben, de szükségessége egyértelmű. Ennek előkészítése jelenleg folyik.
Az utóbbi hónapokban egy tanoda elindult, egy második tanoda szakmai előkészítése befejeződött.
A program folyamatosan biztosít közösségfejlesztési programokat, képzéseket,
tréningeket, valamint jó gyakorlatokat bemutató ún. külpontosításokat (más települések, intézmények stb. látogatását) a helyi szakembereknek és a programban alkalmazott munkatársaknak. A szécsényi Gyerekiroda hatékonyan segíti a helyi pályázatokkal kapcsolatos munkákat is.
Önkritikus értékelés
A szécsényi kistérségben két és fél éve folyó munka eredményei összefoglalhatók
akár szövegesen, akár látványos táblázatban olyan módon, hogy csodás sikertörténet
bontakozzon ki belőlük. Mi magunk azonban – mármint a MTA GYEP Iroda budapesti és szécsényi munkatársai és szakértői – az önértékelés folytonosan száguldó
hullámvasútján ülünk. Vannak sikeres események, jól beindulni látszó folyamatok,
és igen, léteznek a táblázatban foglalható eredmények. Ezek láttán egy ideig megnyugszunk, értelmét és hasznát látjuk a munkának. Aztán az óvoda és a gyerekház
között kialakult jó viszony hirtelen feszültségforrásokkal lesz terhes. A családdal kötött „megállapodás” ellenére Misike mégse jár rendszeresen az iskolába. A pedagógusok belefáradtak a végtelen mennyiségű képzésbe és már az általunk felkínáltakra
sem jönnek el, pedig azok aztán igazán jók lennének. Szeretnénk beteljesíteni a feladatunkat azzal, hogy minden felelősséget, forrást, szakértelmet átadunk a kistérségnek, és mi visszahúzódunk, de még nem sikerült megtalálni a helyi szakemberek és
civil támogatók olyan körét, hogy ezt megtehessük. A programnak fenntarthatónak
kell lennie, de egyelőre még hiányoznak azok a források, amelyek megszerzéséhez
a „pestiek” is kellenek, és a szövetkezet elindításához is kell a közös munka.
Nem oldottunk meg néhány alapdilemmát. A projektvilág egy komplex program
esetében is úgy működik, hogy előre eltervezzük, mikor, milyen – bemeneti és kimeneti mutatókkal jellemezhető – célt milyen ütemben, mennyi forrásból fogunk
elérni. Aztán jön a valóság, és kiderül, hogy az adósságkezelés nem fért el a tervek
között. Ám ha nem kezdjük el, 50 család gyerekestől elsüllyed, mielőtt a hároméves
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rövid program végére érnénk. Ez a program teljes kudarca lenne. És akkor a tervezett feladatok mellé odalép egy új projekt, amikor forrást, helyi szakembert, képzési
lehetőséget, önkormányzati együttműködést kell találni önmagunk és mások túlterhelésével. Az előre eltervezett nagy projektek és az ezek megvalósulását akadályozó,
de csak újonnan észrevett és mégis kezelendő problémák közötti feszültség többnyire
úgy dőlt el eddig, hogy a helyiek és a saját kontónkra felvállaltuk az új kihívást. Biztos, hogy a végtelenségig ez a gyakorlat nem folytatható – túl sok a baj. De még nem
tudjuk, hogyan kell ezeket a helyzeteket másként megoldani.
A program azért indulhatott el, mert találtunk helyi partnereket. A legnagyobb
nehézséget talán mégis az okozza, hogy nem sikerült a program minden elemét jól
beágyazni a helyi közösségbe, és nem sikerült feloldani a helyi érdekek és a program
elvontabb, valóban nemes, de a mindennapi élettől távoli céljai közti ellentmondást.
Ismételjük, az adminisztratív, felülről diktált vagy épp szankcionált változtatásokat
nem tartjuk célravezetőnek. Az így gerjedő konfliktusok a program egészét ellehetetlenítik, az új szemlélet elutasítását váltják ki, a valódi célt pedig nem érik el. (Lehet,
hogy ez a felismerés kicsit későn fogalmazódik meg. Lehet, hogy túl következetesen
képviselt szemléletünk már néhány esetben elidegenítő volt.) Ezért igyekszünk az
eszközök tárházát szélesíteni, a módszereket tudatosan változtatni. Úgy tűnik, hogy
az újabb kezdeményezéseknél – mestertanár az iskolákban, adósságkezelés szervezése, magyargéci teleprendezés – a korábbiaknál jobban sikerül a külső szakemberek
és a kistérségben élők szerves együttműködése. Lassan mindannyian megértjük, hogy
a gyerekek egyéni sorsa, a családok szegénysége nem az ő magánügyük. A szegénység,
kirekesztődés és szegregálódás mélyülésének következményei már országszerte körvonalazódnak: cigányokkal és szegényekkel szembeni előítéletek, a rasszizmus erősödése, gyűlölködő légkör megjelenése az egyik oldalon; lakásvesztés, családok szétesése, megélhetési bűnözés gyakoribbá válása, lelki betegségek, szenvedélybetegségek
terjedése a másik oldalon. És mindettől a társadalom egyre kevésbé élhető. A kezelés
eszközeinek jó része a nagypolitika kezében van. De – úgy hisszük – sok múlik a kis
körökön, szomszédságon, településen, kistérségen is.
A gyerekek jobb indulása a kistérségben a helyiek életminőségét javíthatja. Reméljük, hogy a szécsényi gyerekesélyprogram jól fogja szolgálni ezt az ügyet.
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A program összetettségét érzékelő „előrehaladási táblázat”
2006 ősz
A program
elfogadtatása,
folyamatos párbeszéd,
helyzetfelmérés

 kistérségi összejövetel
 első települési
megbeszélések
 többnapos kistérségi
látogatások
 helyzetfelmérések az
egyes területeken
 norvég pályázat
előkészítése és beadása

2007. január–június

2007. július–december
 szakterületi
módszertanok
összeállítása
 szakácskönyv
elkészülése

 helyzetfelmérések az
egyes területeken

Stábépítés,
szervezetfejlesztés
a kistérségben

 tréning a
polgármestereknek
 tréning a helyi
szakembereknek

 tréning a helyi
szakembereknek (folyt.)

Szükségletfelmérések

 szükségletfelmérés
a helyi döntéshozók
és szakemberek
körében a szükséges
szolgáltatásokról,
tevékenységekről

 2007. február - 292
család, 1458 személy és
637 gyermek

 2007. július – 254
család, 1274 személy,
527 gyermek és 198
fő 12–18 éves fiatal,
valamint 17 interjú helyi
szakemberekkel

Gyerekházak
kialakítása,
berendezése,
felszerelése,
játszóterek építése

 Rimóc

 Rimóc

 Rimóc
 Varsány

Gyerekház – képzések

 folyamatos

 folyamatos

 folyamatos

Gyerekház – gyerekek
állapotfelmérése

 –

 –

 folyamatos

 folyamatos

 óvodai szakemberek
képzése

Gyerekház-óvoda
együttműködés

 folyamatosan változó
helyszíneken

Pedagógusműhelyek

Iskolai koordinátori
hálózat
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 májustól folyamatos – 9
településen
 belső képzések –
folyamatos

 folyamatos
 folyamatos

2008. január–június

2008. július–december

2009. január–

 kistérségi társulás
tájékoztatása a program
állásáról

 a kistérségi kiterjesztés
kezdete (TÁMOP 5.2.1) –
a szécsényi
tapasztalatok beépítése
a kiterjesztés szakmai
anyagaiba
 a szécsényi szakértők
és a regionális
koordinátorok
folyamatos egyeztetése

 a program első két
évére vonatkozó
tapasztalatok
összefoglalása

 tréning a helyi
szakembereknek

 2008. március –
a 2007-es minta
utánkövetése, kiegészítő
kérdésblokk a
táplálkozásról.
 adatfelvétel – 41 roma
nő – gyermekvállalás
 megfigyelés minden
iskolában és óvodában
az étkeztetés
körülményeiről.
 33 interjú - helyi
szakemberekkel

 Magyargéc –
telepprogram, interjúk
az érintettekkel és
a döntéshozókkal

 Rimóc
 Varsány
 Magyargéc

 Endrefalva (kialakítás)

 Rimóc
 Varsány
 Magyargéc
 Endrefalva?

 folyamatos

 folyamatos

 folyamatos

 folyamatos

 folyamatos

 folyamatos

 óvodai szakemberek
képzése

 óvodai szakemberek
képzése

 folyamatosan változó
helyszíneken
(összesen 7 helyszín,
alkalmanként 20–30
óvónő és pedagógus)
 folyamatos

 folyamatos

 folyamatos

 folyamatos

 folyamatos

 folyamatos
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2006 ősz

2007. január–június

2007. július–december

„,Mestertanári”
program előkészítése

Tanoda

 összesen 13 közösségi
tér felszerelése egy
független pályázati
forrásból

Ifjúsági közösségi terek
felszerelése

Ifjúságsegítők
tevékenysége

 májustól folyamatos

 folyamatos

Adósságkezelés
bevezetése

 –

 –

 –

Telepprogram –
Magyargéc

 -

 –

 –

 folyamatos

Szupervízió
a helyi szociális
szakembereknek
MAT foglalkoztatási
program
(2008. június–július–
augusztusban más
forrásokból biztosítva
a folyamatosságot)
Más forrásokból
történő helyi
foglalkoztatás
Foglalkoztatási
programok
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 májustól: 22 munkatárs

 22 munkatárs

2008. január–június

2008. július–december
 Nagylóc–Szécsény
– fejlesztőprogram:
pedagógusok, iskolai
koordinátorok

2009. január–
 Nagylóc–Szécsény
– fejlesztőprogram
pedagógusok, iskolai
koordinátorok

 tanoda kialakítása
Nógrádszakálon és
Magylócon
 előkészítés szülőkkel,
pedagógusokkal

 folyamatos

 folyamatos

 –

 előkészítő szakmai
munka
 külpontosítás

 előkészítés
 önkormányzatokkal és
szolgáltatókkal való
egyeztetés

 –

 szakmai előkészítés,
valamint első települési
találkozó összehívása

 Petőfi utcai szociális
munkás alkalmazása
 második települési
megbeszélés
 szükségletfelmérés
megkezdése (interjúk)

 folyamatos

 folyamatos

 folyamatos

 22 munkatárs

 25 munkatárs

 25 munkatárs

 5 munkatárs

 5 munkatárs

 FIP-pontok üzemeltetése
 IL Segual
szakképző iskolával
közreműködve 21 fő
beiskolázása és sikeres
tanfolyamvégzése
 Számítástechnikai
tanfolyamok
szülők részére a
gyerekházakban

 előkészületben:
 egyéni tervek készítése
foglalkoztatáshoz
 toborzás, felkészítés
OKJ-s képzésekre
 együttműködés
kialakítása a helyi
munkáltatókkal
 munkáltatói, vállalkozói
klub működtetése
 munkavállalási
tanácsadó működése

 FIP-pontok üzemeltetése
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2006 ősz
IT

 mentorok toborzása
 belső képzés

2007. január–június
 két településen indult
 belső képzés

2007. július–december
 HEFOP-támogatással
megvalósított képzés
a munkatársak számára
 Szécsényben és
Nógrádszakálon
rendszeresen működő
közösségi tér
 belső képzés

Szervezett ITtanfolyami képzések
Szociális szövetkezet

 tájékoztatási fórumok
 önkormányzatokkal való
egyeztetés

A nem szakterülethez
kötődő képzések
(a program
munkatársai és a helyi
szakemberek részére)

 120 órás képzés
a komplex program
elemeiről

Szabadidős
programok, táborok

 Zánka – nyári tábor
 Gyereknapi rendezvény
a gyerekházakhoz
kapcsolódóan

 fényképezőszakkör –
Nógrádszakál
 zánkai táborozók
találkozója

2008. január–június

2008. július–december

 Szécsényben és
Nógrádszakálon
rendszeresen működő
közösségi tér
 további hat településen
kevesebb óraszámban,
de ugyancsak
rendszeres elérhetőség
biztosítása
 belső képzés

 Szécsényben és
Nógrádszakálon
rendszeresen működő
közösségi tér
 További hat településen
kevesebb óraszámban,
de ugyancsak
rendszeres elérhetőség
biztosítása
 nyári tanfolyamok
gyerekeknek
(digitális fényképezés,
weboldal stb.)
 Belső képzés

 20 órás képzés Rimócon
és Szécsényben

 20 órás képzés Rimócon,
Szécsényben és
Varsányban

 tájékoztatási fórumok
 önkormányzatokkal való
egyeztetés

 tájékoztatási fórumok
 önkormányzatokkal való
egyeztetés
 üzleti tervek kidolgozása
 szövetkezet
megalakulása

 Leonardo-program:
közösségi szociális
munka tereptanárképzés
 csoporthelyzetek
vezetésére felkészítő
képzés
 szupervízió a
programban dolgozó
munkatársak részére

 Leonardo-program:
közösségi szociális
munka tereptanárképzés
 csoporthelyzetek
vezetésére felkészítő
képzés
 szupervízió
a programban dolgozó
munkatársak részére
 gyermekjogi-emberjogi
képzés
 szociális munka alapjai
tanfolyam a GYEP-ben
dolgozó munkatársak
számára

 fényképezőszakkör –
Nógrádszakál
 gyereknapi rendezvény
a gyerekházakhoz
kapcsolódóan
 nyári tábor 50 gyereknek

 nyári napközis tábor
iskolásoknak
 nyári program
óvodásoknak
a gyerekházakhoz
kapcsolódva
 beiskolázás előtt álló
elsősök nyári programja

2009. január–

 folyamatos

 szupervízió
a programban dolgozó
munkatársak részére
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2006 ősz

 Prága – IT-mentorok

Külpontosítás a helyi
szakemberek és
a munkatársak
számára
Szécsényi-program
koordinálása

 helyi kapcsolattartó
– irodahelyiség az
önkormányzatnál

A program
nyilvánossága

 hírlevél

Részvétel a
helyi pályázatok
elkészítésében

 Norvég Alap
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2007. január–június

2007. július–december
 Kecskemét – könyvtár
 Uppony, Gyömöszőlős –
ifjúsági programok

 kistérségi honlap
elkészítése
 esélytanulmány

2008. január–június

2008. július–december

2009. január–

 Zákány – gyerekház
 Nagykáta –
családsegítő- és
gyerekjóléti szolgálat

 Bátonyterenye –
adósságkezelés, tanoda
 Sóshartyány –
telepprogram

 Önálló iroda

 az önálló iroda
munkatársainak száma
és szolgáltatásainak
köre folyamatosan bővül

 havonkénti munkatársi
megbeszélések

 film a programról
 Lillafüredi konferencia

 EuroChild konferencia
 esélytanulmány

 MindenGyerek
Konferencia

 TÁMOP 5.2.5
 Norvég Alap
 Oktatási
esélyegyenlőségi terv

 TÁMOP 5.3.1
 Norvég Alap
 TÁMOP oktatási
pályázat (Zágon Mari)
 Oktatási
esélyegyenlőségi terv

 Norvég Alappal
szerződés várhatóan
áprilisban
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A borító Molnár István munkája
A szöveget gondozta: Sík Júlia
Nyomdai előkészítés: SL és Társa Bt.
Nyomás: VÁRKERT–97 Kft.
Felelős vezető: Percze Bertalan ügyvezető

