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„Terveink szerint 2007-ben több-
színnyomású magazinná alakul át 
a HÁLÓ” - írtuk épp egy esztendő-
vel ezelőtt. Elhatároztuk azt is, 
hogy tartalmát illetően: 
 
 AA  HÁLÓHÁLÓ  AA  GYAKORLATGYAKORLAT  SZAKMAISZAKMAI  

FOLYÓIRATAFOLYÓIRATA, 
 

mert szerkesztőségünk arra törek-
szik, hogy a „HÁLÓ” - döntő mér-
tékben - a terepen dolgozó szociá-
lis munkások szakfolyóirata le-
gyen. A HÁLÓ a szélesebb szakmai 
körben ritkábban megszólaló, ám 
szakmai kérdésekben tájékozott, 
nagy tapasztalattal rendelkező 
kollégáknak ad hangot és az ő 
szaktudásukkal igyekszik befolyá-
solni a képző intézmények oktatási 
gyakorlatát. A „HÁLÓ” a terep, a 
gyakorlat folyóirata.  
  
 AA  HÁLÓHÁLÓ  AZAZ  EGYSÉGESEGYSÉGES  SZAKMASZAKMA  

FOLYÓIRATAFOLYÓIRATA, 
 

 

mert a „HÁLÓ” a szociális munka 
egységét demonstrálja, és azokat 
a szakmai elemeket helyezi előtér-
be, amelyek közösek a szakma 
egészében; azokat, amelyek össze-
kötnek és nem azokat, amelyek 
szétválasztanak. A „HÁLÓ” a szak-
mai egység folyóirata. 
 
 

 AA  HÁLÓHÁLÓ  AA  PROBLÉMAJELZŐPROBLÉMAJELZŐ  ÉSÉS  
--FELVETŐFELVETŐ  FOLYÓIRATFOLYÓIRAT  , 

mert a „HÁLÓ” a gyakorlati szak-
mai problémák felvetésének helye. 
Észleli és közvetíti az olyan, szak-
mailag „forró”, tisztázandó témá-
kat, melyek kibeszélésére ugyan a 
„HÁLÓ” terjedelme nem elegendő, 
viszont egy nagyobb terjedelmű 
szakfolyóirat, egy kerekasztal jelle-
gű vitasorozat vagy a nemzetközi 
tapasztalatokat is összegezni tudó 
tanulmány már (legalább) kezelni 
képes azokat. A „HÁLÓ” tehát leg-
inkább egy érzékeny, jelző szerep-
ben lévő fórum szerepét tölti be. A 
„HÁLÓ” orientálja saját olvasóit és 
a többi szakmai folyóiratot arról, 
hogy milyen szakkérdéseket érde-
mes intenzíven megvitatniuk, átbe-
szélniük. A „HÁLÓ” a probléma-
felvetés és a megoldás-keresés fo-
lyóirata. 

 

Jelen számunkkal ismét léptünk 
egyet az előre eltervezett irányba, 
mert (a.) a magazin-jelleget erősít-
ve, most már színes borítóval jele-
nünk meg; és (b.) az újság belső 
arculatát is megújítottuk (bár ön-
kéntes szerkesztő-gárdánk fékez-
hetetlen kísérletező kedvét látva, 
soron következő 2-3 számunkat 
minden bizonnyal „próbaszámok”-
ként vehetik kézbe Olvasóink…). 
Legfontosabbnak azonban (c.) a 
gyakorlat hangjának, a terepen 
dolgozó kollégák véleményének 
felerősítését tartjuk — ezúttal a 
terepgyakorlatokról... Külön kö-
szönjük a Zuglói Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat és a Fióka 
Gyermek- és Ifjúságjóléti Szolgálat 
munkatársainak közreműködését! 
Hát lássuk a medvét!  
 

GGOSZTONYIOSZTONYI G GÉZAÉZA  
főszerkesztő 

< gosztonyi@budapest.hu > 

A legkülönfélébb humán segítő 
képzés talán legfontosabb színtere 
a terep, ahol a hallgató elméleti tu-
dását képes a gyakorlatban kipró-
bálni és alkalmazni, s ezzel felké-
szülni szakmája gyakorlatára. A 
Zuglói Családsegítő és Gyermekjó-
léti Központ hosszú évek óta fogad 
különböző szakmákra felkészülő 
hallgatókat az ország különböző 
képzőhelyeiről. Minden esetben tö-
rekszünk arra, hogy a hallgató 
szakirányának megfelelő végzettsé-
gű tereptanára legyen, így segítünk 
szociális munkás, szociálpedagó-
gus és munka-pályatanácsadó sza-
kos hallgatók felkészítésében.  
Kollégáimat faggattam tereptanári 
élményeikről, tapasztalataikról. 

DDRR. S. SZISZIKZISZIK E ERIKARIKA  
< zugloi.csaladsegito@chello.hu > 

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
  

LLÓNYAIÓNYAI A ANDREANDREA::  
 

Ahány képző intézmény, annyiféle 
követelménnyel találkozom. Az el-
múlt 10 évben nem találkoztam 
két egyforma felkéréssel. Nagyon 
hiányolom, hogy nincs közvetlen 
kapcsolat a terepkoordinátor és a 
tereptanár között.  
 

Megítélésem szerint nagyon eltérő 
a hallgatók felkészültségi és tudás-
szintje (nem feltétlenül oktatási in-
tézmény függő), és igen eltérő az e-
gyéni aktivitásuk is.  
 

Nem tartom szerencsésnek, ha 
csak néhány hétre jönnek az intéz-
ményt és a munkánkat megismer-
ni, mert ennyi idő alatt a hallgató 
sem minket nem tud megismerni, 
sem az elméleti tudását a gyakor-
latba átültetni (egyébként ez a leg-
nehezebb még egy hosszú gyakor-
latnál is). A hallgatók általában na-
gyon ragaszkodnak az elméleti tu-

TTEREPTANÁRIEREPTANÁRI    
VÉLEMÉNYEKVÉLEMÉNYEK    
ÉSÉS  ÉLMÉNYEÉLMÉNYEKK    

NNOSOS  LEGFŐKÉPPLEGFŐKÉPP  EZÉRTEZÉRT  
ÉRDEMESÉRDEMES  ELŐFIZETNIELŐFIZETNI  AA HÁLÓ HÁLÓ--RARA!!  
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dásukhoz, és nem mernek közeled-
ni az „élő esethez”. Sok unszolásra 
van szükség, hogy meg merjenek 
szólalni, kérdéseket merjenek fel-
tenni a klienseknek. Mindig attól 
tartanak, hogy valamit elrontanak. 
Nincs önbizalmuk, és a képző intéz-
mény sem ad semmilyen gyakorlati 
útmutatót a terepgyakorlathoz. 
 

Sajnos, azt is el kell mondjam, hogy 
a képző intézmények nem tartják 
partnereknek a terephelyeket. Pe-
dig szükségesek vagyunk, mert itt 
tapasztalatokat lehet szerezni, de 
többször előfordult, hogy a terep-
tanári díjat (kb. 20.000 Ft egy hosz-
szú gyakorlatra) félév után sem 
fizették ki. A közös megbeszélése-
ket, az információ-cserét is elfelej-
tik velünk. 
 

Eddig több mint 50 hallgató volt 
már nálam, és csak egyről tudom 
elmondani, hogy nagyon rátermett, 
agilis volt, és szinte kollégaként vi-
selkedett a gyakorlata során. Né-
hány hét elteltével ki is derült, hogy 
egy alapítványt vezet, ahol gyógyult 
drogosokkal foglalkozik a tanulmá-
nyai mellett. Ez már évekkel ezelőtt 
történt, de tudom, hogy azóta szu-
pervízorként is szép eredményeket 
ért el. Ez az alapítvány a jelenlegi 
munkahelye.  
 

Jött olyan hallgató is hozzám, aki 
meg akart kérni, hogy csak írjam 
meg róla a véleményt, „nem is akar 
zavarni”, nem jön el a gyakorlatra. 
Erre nem voltam kapható, és pár 
nap elteltével itt is hagyott, kere-
sett magának egy másik terephe-
lyet. 
 

A legnagyobb élményt a hallgatóim 
számára mindig a családlátogatá-
sok és az elhelyezési tárgyalások 
jelentik, valamint az esetkonferen-
ciák, a családkonzultációk és a me-
diációk. A családlátogatás alkalmá-
val szembesülnek olyan élethelyze-
tekkel, amilyet még életükben nem 
láttak. Ilyenkor előítéleteikkel kell 
megküzdeni, ami igen nehéz. Egy-
egy családlátogatást sokáig emle-
getnek, még a gyakorlat végezte u-
tán is. Van olyan hallgatóm, akivel, 
évekkel gyakorlata letöltése után 
találkoztam, és még mindig arra a 
bizonyos családra emlékezett, akik-
nél kint voltunk együtt. 
 

Megijednek az adminisztráció so-
kaságától is. Néhány hónapnak el 
kell telnie, hogy átlássák, mikor 

mit, hova kell írni. Amikor ezt a hi-
vatást választották, fogalmuk sem 
volt, mi mindenre kell majd figyelni, 
és nem csak beszélgetésekből áll a 
munkánk, hanem nagyon komoly, 
precíz adminisztrációt is kell vezet-
nünk. 

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
  

RREISCHEISCH J JUDITUDIT::  
  

Harmadéves szociális munkás hall-
gató. 90%-os látáscsökkent, hiú, jó 
humorú, életvidám fiatalember. A 
fehér botját csak akkor használta, 
ha biztos volt benne, hogy már nem 
látom. Egy családlátogatás alkal-
mával a hallgató engedélyt kért a 
családtól, hogy megnézze a gyer-
mek szobáját. Az elképedt anya 
zavarodottan kérdezte meg: „Ön 
nem vak?” „De igen, de attól még 
megnézhetem a szobát!”. A család-
látogatás után a hallgató megje-
gyezte: „Én még ilyen rendetlen 
szobát nem láttam!” 
 

Szociális munkás hallgató lány. 
300 órás gyakorlatra jött hozzánk. 
Az első napon a szabályokat be-
széltük meg, miszerint az esetkeze-
lések alatt nem szólalhat meg, 
csak figyelhet, utána az esetet át-
beszéljük. Egy hét után, egy nagyon 
zűrös család jött be. A gyermek 
családból való kiemelése, az okok 
tisztázása volt a téma. Mikor a csa-
láddal oda jutottunk, hogy nincs 
más alternatíva, mint a gyermek 
kiemelése, a hallgató magából ki-
kelve közölte: „Ez hülyeség, inkább 
azzal kéne törődni, hogy más csalá-
dok hogyan élnek, nem ezt a gyer-
meket kell elvenni az anyjától! Az 
én szomszédom is állandóan veri a 
fiát, vele miért nem foglalkoznak?!” 
A hallgatót kiküldtem, és miután el-
ment a kliens, megköszöntem eddi-
gi együttműködését és tájékoztat-
tam, hogy a gyakorlat nálunk itt ért 
véget. 
 

Szociálpedagógus hallgató lány jött 
300 órás gyakorlatra. Nagyon ér-
deklődő, aktív hallgató volt. Való-
ban érdekelte az itt folyó munka. 
Kiválóan teljesített. A gyakorlati idő 
végén elbúcsúztunk, és biztosítot-
tam arról, hogy amennyiben a ké-
sőbbiekben ideje és kedve lesz, 
bármikor visszajöhet tanulni. Már a  
következő héten megjelent, és heti 
két alkalommal továbbra is rend-
szeresen bejárt. Egy hónap után 
újra felhívtam a figyelmét arra, 

hogy a gyakorlati ideje már lejárt, 
nem kötelező a megjelenése. Kér-
te, hogy még jöhessen. Ezután ha-
vonta megismételtük ezt a „játé-
kot”. Egy évig nem volt hajlandó 
innen elmenni, és ekkor arra kér-
tem, hogy ne jöjjön többet. A hallga-
tó kétségbeesett és megkérdezte: 
„Ha évet ismétlek az egyetemen, 
akkor továbbra is jöhetek?” 

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
  

KKÖLLŐÖLLŐ I IBOLYABOLYA::  
  

Alapvetően 3 kategóriába tudom 
sorolni a nálam terepgyakorlatukat 
töltő tanulókkal kapcsolatos ta-
pasztalataimat, a tekintetben, hogy 
milyen felkészültséggel, elvárások-
kal érkeznek iskolájukból, és ehhez 
mennyi óraszámot kell teljesíteni-
ük.   
Az első kategóriába sorolhatom 
azokat a tanulókat, akik magas 
követelménnyel (vastag iratanyag-
gal) érkeznek, és nagyon kis óra-
számú terepgyakorlatot kell letölte-
niük (10 óra, 30 óra, 40 óra). Elvá-
rás, hogy ez idő alatt a tanuló min-
den szakmai információt megkap-
jon, ismerje meg az intézmény fel-
építését, működését, gazdasági 
helyzetét. Az itt töltött idő alatt le-
gyen  aktív és kreatív, vegyen részt 
szakemberek megbeszélésein, ke-
rüljön sor családlátogatásra, min-
denképp vegyen részt első interjún, 
legyen választott esete, amit meg-
konzultálva tereptanárával vigyen, 
abból írjon esettanulmányt (az ese-
tet már nem tudtuk - összefoglalás-
képpen - átnézni, mert még nem 
készült el vele). Ezen kívül a terep-
tanár írjon jellemzést tanulójáról, 
majd értékelje jeggyel is a tevé-
kenységét.  
A fenti leírás leginkább a felnőtt, le-
velező tagos hallgatókra jellemző, 
akik különféle munkahelyen dol-
goznak, mint például polgármesteri 
hivatalokban ügyintézőként, rend-
őrségen, iskolában gazdasági mun-
kakörben, de volt olyan is, aki a 
TESCO-ban dolgozott, áru-feltöltő-
ként .  
 

Álljon itt egy rövid történet a más 
munkakörben dolgozás hatásáról. 
Egyik hallgatóm - aki amúgy ható-
sági dolgozó, és történetesen a kli-
ens problémájához kapcsolódó 
munkakörben - szót kapott a kli-
enssel folytatott konzultáción (az 
iskola kifejezett kérése volt, hogy a 
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klienssel folytatott beszélgetésbe a 
tanuló is kapcsolódjon bele). Az 
történt, hogy az üggyel kapcsolato-
san a kliensnek egy információra 
lett volna szüksége, de a hallgató-
tól nem információt kapott, hanem 
vádolást, kérdőre vonást, és eluta-
sítást. Nagyon kínos helyzet alakult 
ki, a hallgató hozta a hatóságon 
megszokott válaszadási stílusát, én 
igyekeztem helyrehozni a dolgot, a 
kliens pedig nem értette a helyze-
tet, és igen kellemetlenül érezte 
magát. Egy ilyen történés elég ah-
hoz, hogy a klienssel kiépített bizal-
mi kapcsolat meginogjon, ami a to-
vábbiakban a gyermekek ügyében 
végzett munkánkat nagymértékben 
megnehezítette.   
 

A második kategóriába sorolhatóak 
azok a hallgatók, akiknek több óra-
számot (90 óra, 120 óra) kell te-
repgyakorlatként letölteniük, de 
nem tudnak bemutatni egy olyan 
tematikát, amelynek alapján fela-
dataikat teljesíthetik. Tőlük azt vár-
ják el, hogy üljenek és figyeljenek 
mindent. Ilyenkor igyekszem min-
den információt megadni, minden-
be bevonni. S mivel az ilyen hallga-
tó nem szokta tudni megmondani, 
hogy milyen könyvekből készültek 
fel, hol tartanak jogi alapismeretek-
ből, így marad az, hogy minden kli-
enssel kapcsolatos beszélgetésen, 
minden tárgyaláson, minden egyéb 
megbeszéléseken részt vesz -, mert 
neki mindent figyelni kell. Ugyanak-
kor az a tapasztalatom, hogy ez 
roppant megterhelő számukra, hi-
szen átfutási idő nélkül túl sok in-
formációt kapnak, ami talán össze-
zavarja őket. De hát ez volt a felké-
rés... 
 

A harmadik kategóriába sorolom, 
amikor az iskola részéről pontos 
tematikával, feladatkijelöléssel ér-
keznek a hallgatók, és ehhez mér-
ten megfelelő óraszámmal. Ezek-
ben az esetekben, erősen szelek-
tálva, a kijelölt feladatra fókuszálva 
lehet teljesíteni az iskola által kért 
dolgokat.        

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
  

LLŐRINCZIŐRINCZI A ANDREANDREA: :   
 

Nekem eddigi röpke pályafutásom 
alatt 1 hallgatót sikerült fogadnom, 
aki mindösszesen 3 hetes gyakor-
latát töltötte intézményünkben. A 
vele kapcsolatos benyomásaimról 
tudnék írni néhány gondolatot… 

Úgy gondolom, hogy az intézmé-
nyünk igencsak közkedvelt a hall-
gatók körében, ami nem lehet vé-
letlen…. Nagyon sok hallgató jön 
hozzánk például az Apor Vilmos 
Katolikus Főiskoláról is. Az én hall-
gatóm is onnan érkezett. Ő inkább 
egyfajta „intézménylátogatás” cí-
mén érkezett, hiszen mint írtam 
összesen 3 hetet töltött itt. A hall-
gatónak volt egy hosszas - kb. 1 ol-
dalas - tematikája, amiben szépen 
le volt írva, hogy a mi mindennel 
kell(ene) megismerkednie a gyakor-
lata során. A tematika meglehető-
sen részletes, mindenre kiterjedő 
volt, azzal együtt, hogy ilyen röpke 
idő alatt mindössze csak maximum 
belekóstolni lehet az itt folyó mun-
kába. Nem elhanyagolható ebből a 
szempontból magának a hallgató-
nak a motiváltsága, hogy mi min-
dent szeretne egyáltalán magába 
szippantani e rövid idő alatt. 
Nekem volt szerencsém „kifogni” 
egy meglehetősen alulmotivált fia-
talembert, aki inkább a képzőmű-
vészeti szenvedélyével volt elfoglal-
va, semmint  a szociális munkával, 
illetve az itt folyó tevékenységek-
kel. Az i-re a pontot az tette fel, 
amikor az asszisztencián folyó 
munkát „droid munká”-nak nevez-
te, és nem volt hajlandó arra, hogy 
kiüljön, és legalább egy rövidke időt 
eltöltsön az afféle tevékenységgel. 
Ehhez együtt a mottóm azért mégis 
optimista maradt, miszerint: „A 
remény hal meg utoljára…” 

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
  

SSZÁNTÓZÁNTÓ I ILONALONA: :   
 

Két éve, az ELTE-ről érkezett hoz-
zánk hosszú (féléves) gyakorlatra 
egy harmadéves szociálpolitika sza-
kos hallgató. Az egyetem alaposan 
kidolgozta a terepgyakorlattal kap-
csolatos elvárásait, a teljesítendő 
feladatokat a pontos határidővel 
együtt. Ez az írásos anyag kiterjedt 
arra, hogy milyen gyakorlati tapasz-
talathoz és tudáshoz kell segítenie 
a terephelynek a hallgatót, részle-
tezte, hogy milyen szempontok a-
lapján kell megírnia a terepgyakor-
lathoz fűződő esettanulmányt és 
záródolgozatot, valamint szabályoz-
ta a terephelyen dolgozó terepta-
nár és a hallgató viszonyát. A gya-
korlat ideje alatt az egyetem a hall-
gató számára heti rendszeresség-
gel lehetőséget biztosított a konzul-
tációra a képző intézményben, ahol 

csoportban beszélték meg a tere-
pen szerzett tapasztalatokat.   
Ezzel együtt mégis több nehézség-
gel kellett szembenéznem a terep-
gyakorlat ideje alatt. Az egyik alap-
vető problémát számomra az okoz-
ta, hogy nem történt kapcsolatfel-
vétel a képző intézmény és a terep-
hely között. A terepkoordinátor 
nem vette fel a kapcsolatot velem, 
ezért a gyakorlattal kapcsolatosan 
semmiben nem tudtunk egyeztetni. 
Én nem tudtam vele felvenni a kap-
csolatot, mivel – a hallgatótól ka-
pott telefonszámon – nem volt elér-
hető. Így semmilyen visszajelzést 
nem állt módomban adni sem a 
hallgató egyéni fejlődéséről, sem a 
terepgyakorlat tapasztalatairól. Elő-
fordult, hogy egyes szakmai kérdé-
sekben mást tapasztalt meg a hall-
gató a terephelyen, és mást hallott 
a terepkoordinátortól az egyete-
men, ami meglehetősen megzavar-
ta őt, ezzel igazolva azt, hogy az 
elmélet mennyire más úton jár, 
mint a gyakorlat. Az egyetem és a 
terephely közötti egyetlen kapcso-
latot a hallgató jelentette, aki két-
ségbeesetten próbált közvetíteni a 
két intézmény között. A képző in-
tézmény elvárta, hogy a terepgya-
korlatról két alkalommal (félidőben 
és a gyakorlat zárása után) több ol-
dalas, az egyetem szempontjai ál-
tal, az egyetem által megszerkesz-
tett és kitalált szöveges értékelést 
adjak, de nem kérdezte meg, hogy 
mit gondol erről a terephely. Az ér-
tékelés kizárólag a hallgatóra vo-
natkozott, ezért itt sem kaptam le-
hetőséget a visszacsatolásra. Ezek 
után felmerült bennem a kérdés: 
hol van a képző intézmény és a te-
rephely közti kommunikáció? 
 

A terepgyakorlaton eltöltött idő cél-
ja a hallgató szakmai fejlődése, a 
gyakorlati munkához szükséges 
készségek kialakítása, fejlesztése. 
A tereptanár részéről ez sok energi-
át, odafigyelést igényel, ami a mun-
kaidő rovására megy (amelyet így 
máskor, tehát a szabadidejét felál-
dozva kell bepótolnia). Ezt a képző 
intézmény esetemben semmilyen 
szinten nem méltányolta, ami ab-
ból is látszik, hogy a féléves mun-
kám után járó járandóságomat 
(bruttó 8.000 Ft-ot!!!!!!!) még a mai 
napig sem fizette meg.  
 

2005 óta fogadok hallgatókat 
hosszú (féléves) és rövidebb gya-
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Ahogy egyre csak járt a fejemben a 
terepgyakorlat témája, mindig ugyan-
az a történet jött vissza újra meg új-
ra, és messziről ugyan, de mégis kap-
csolódik a „komoly” gondolataimhoz. 
Bármennyire is egyszerűnek, esetleg 
elcsépeltnek hangzik: a bizalomról és 
a bizalmatlanságról gondolkodom. 
Családsegítőben dolgoztam, és volt 
egy vak terepgyakorlatosunk. 
Szóval - nevezzük Andrásnak - And-
rás épp akkor volt nálam, amikor so-
kan jöttek hozzám egyszerre. Ráadá-
sul befutott egy tényleg nagyon ked-
ves kliensem is, akit magamban 
csak „börtönös-kiabálós néni”-nek 
hívtam. Mert hogy sokat volt börtön-
ben, és igen hevesen tudott kiabálni. 
Én jól kijöttem vele, határozottan 
kedveltem, és ő is engem. 
Akkor épp azért jött, hogy ugyan már 
hadd vásároljon magának az intéz-
ményünk kríziskeretéből. Erre volt le-
hetőség, és ő tényleg nagyon rossz a-
nyagi körülmények között élt. Abban 
a helyzetben máshogy nem tudtam 
volna nagy hirtelenjében megoldani 
a dolgot, ezért tehát elküldtem And-
rással bevásárolni. Volt egy lista ar-
ról, hogy mit lehet venni, de minden-
ről számlát is kellett kérni. 
Én cseppet sem izgultam, mert szá-
momra annyira evidens volt, hogy 
közösen meg tudják oldani a helyze-
tet. És valóban. A néni fölolvasta And-
risnak a dolgok árát, ő összeadta, 
tanakodtak, mi nagyon szükséges, 
mennyiből hogy jönnek ki, Andris ü-
gyesen és jó humorral, nem bántóan 
visszaverte a cigire irányuló próbálko-
zásokat, és ugyan jó sokára, de nagy 
büszkén visszaértek. 
Annyira jó volt „látni” ezt! Azóta is 
kedves szocmunkás emlékeim kö-
zött tartom számon azt, ahogy mind-
ketten büszkék voltak egymásra és 
önmagukra. Bíztam bennük, különö-
sebb bonyodalmak nélkül. 

A történethez még hozzátartozik, 
hogy András nem az én gyakorno-
kom volt, csak becsapódott hozzám 
néha, és ennek kapcsán is elgondol-
kodtam, hogy miért is csellengenek 
értékes, lelkes, neofita buzgósággal 
teli, leendő szociális szakemberek 
kávét főzve, iratokat rendezgetve, ne 
adj’isten marhára unatkozva, a terep-
intézményekben. 
A „komoly” gondolatom is erre, még-
pedig a terepintézmények és a gya-
korlatos hallgatók közötti viszonyban 
tapasztalható bizalomra, jobban 
mondva: jelenleg még inkább a bizal-
matlanság kérdésére vonatkozik. 
Nem akarok csak úgy nagy szavakat 
mondogatni, és kissé közhelyszerűen 
prédikálni, hogy ugye, ám, bizony 
meg kell bízni egymásban, inkább azt 
vizsgálnám, hogy miből fakad a hall-
gatók elégedetlensége, illetve a hall-
gatókkal való elégedetlenség. Az én 
tapasztalataim, és egy gyors körkér-
désem is azt bizonyítja, hogy tisztelet 
a kivételnek (!), de nagyrészt sava-
nyúan zárul a terepgyakorlat mindkét 
(!) részről. 
Ugyanis Andrást ritkán küldik el bevá-
sárolni a kiabálós nénivel, mert: 
- „Olyan fiatal még, csak egyetemis-

ta” - pedig: felnőtt ember, az egyete-
mi, főiskolai preferenciájából adódó 
elkötelezettséggel … 

- „Mi lesz, ha valami bajt csinál” - pe-
dig: felnőtt ember, és bajt a diploma 
után 1 héttel is csinálhat..., no és 
mellesleg mi is a helyzet a nem-szo-
ciális diplomával dolgozó, nagyszá-
mú kollégával? 

 A tereptanárnak pontosan tudnia 
kellene (hiszen elvileg kiképezték 
rá?), hogy mennyit engedhet egy te-
repgyakorlatos hallgatónak, de any-
nyit viszont kutya kötelessége len-
ne. És itt jön a következő pont. 

- „Annyi dolgom van, és a hallgató is 
itt lábatlankodik” - no comment! 

Még sok ilyen pontot fel lehetne so-
rolni, pro és kontra. 

Terepgondolatok 

korlatra. A hosszú gyakorlatra ed-
dig az ELTÉ-ről és Győrből voltak 
nálam hallgatók, rövid gyakorlaton 
pedig már más helyről is.  
A hosszú gyakorlatra az ELTE és a 
győri iskola is vezérfonalat készí-
tett, ami tartalmazza a tereptanár 
és a gyakornok munkájával kap-
csolatos elvárásokat is, ez nagy 
segítség jelent a közös munkában. 
A hosszú gyakorlat során problémá-
nak tartom, hogy úgy érkeznek a 
hallgatók, hogy még hiányzik a jog 
szigorlatuk, ennek következménye, 
hogy a gyakorlat során több alka-
lommal is a szükséges jogi/törvényi 
háttérről kell beszélnünk. Haszno-
sabbnak tartanám, ha csak úgy jö-
hetnének a hosszú gyakorlatra, 
hogy már eleve rendelkeznek ezzel 
a tudással, tehát a jogszigorlatukon 
már túl vannak, és szerintem ezt az 
iskolának kellene szabályoznia. 
 

Sok esetben nem kérdeznek a hall-
gatók, nincs elegendő motivációjuk 
és érdeklődésük a munka iránt, így 
elvárásuk sincs, hogy mit szeretné-
nek megtanulni, látni, tapasztalni a 
fél év alatt. Hasznosnak tartanám, 
ha motivációs levéllel jelentkezné-
nek, ami tartalmazza az intézmény-
nyel és a tereptanárral, valamint a 
gyakorlattal kapcsolatos elvárásait 
is. A rövid gyakorlatok általában 
arról szólnak, hogy legyen meg az 
aláírás, de annyira nem fontos, 
hogy az előírt óraszámot kitöltsék. 
Ez a levelező szakos hallgatókra is 
igaz. Ők nem is tudják pontosan, 
hogy mit is kell megtudniuk.  
 

Én alapvetően szeretek a hallga-
tókkal együtt dolgozni, mert folya-
matos képet kapok arról, hogy ép-
pen mit tanítanak nekik, és ehhez 
képest tudom, hogy milyen a min-
dennapi életben a munka, így én is 
nagyon sokat tanulok. Nem beszél-
ve arról, hogy folyamatos szakmai 
felkészültséget is igényel. 
 

Ezzel együtt a fenti tapasztalataim 
azt mutatják, hogy a tereptanári 
munka ma egy olyan karitatív jelle-
gű tevékenység, amelyet a képző 
intézménytől függetlenül, annak ér-
dekében végzünk, hogy leendő pá-
lyakezdő kollegáinkkal a későbbiek 
folyamán a gyakorlatban együtt 
tudjunk dolgozni. Az, hogy a képző 
intézmény partnernek tekintse a 
terephelyet, jelenleg csak egy el-
érendő cél és nem a valóság. 

 



Terepgyakorlat - HÁLÓ 

6 

Prológus 
 

Kávé mellett ültünk le beszélgetni. 
Arra vállalkoztam, hogy interjút ké-
szítek, azonban nem tudtam és 

egyszerűen tudtuk azonosítani saját 
cselekvéseinket, azok nem begyako-
rolt megnevezésével. Azt gondolom, 
hogy ez ma már tényleg szakmatör-
ténet és képzéstörténet. Jobb lenne, 
ha arról beszélgetnénk, hogy a kép-
zés és a terepgyakorlatok viszonyá-
ban milyen új típusú problémákat 
hozott be akár a bolognai folyamat, 
akár a mai helyzet. Az a vélemé-
nyem, hogy ne menjünk vissza any-
nyira. 
   O.É.: Mit értesz a mai helyzet alatt, 
ha nem a bolognai folyamatokat? 
   S.I.: Azt értem  a mai helyzet alatt, 
hogy BA szintű képzés van, és azzal, 
hogy elkezdődtek kidolgozódni és 
elindulni az MA-k, [mester képzé-
sek] ezzel egy erőteljes nyomulás in-
dult meg, és megint csak nem tud e-
gyensúlyba kerülni a szakma. Még a 
bolognai folyamat miatti kényszerű 
átalakítást sem heverte ki, de máris 
itt van, hogy indulnak a mesterkur-
zusok. Kérdés, hogy ott majd hogy 
néz ki a gyakorlat, és az, mit tesz 
hozzá az eddigiekhez, és annak 
hogy néz ki a tartalma, és melyik 
képző intézmény hogy „bűvészke-
dik” a minősített oktatók kimutatá-
sánál, és milyen eszközökkel folyik a 
harc a hallgatókért, és menynyi pén-
zért. Sok tisztázatlan kérdés, na-
gyon-nagyon sokféle mozgás van, 
miközben korábban sem alakult ki 
egyensúly. Ezt veszélyesnek tartom 
abból a szempontból, hogy nagyon 
jó lenne néhány dologban nyug-
vópontra jutni. 
   Sz.K.: Jó, azt gondolom, mehetünk 
ezen a szálon is, bár amikor megfo-
galmazódott bennem az első kérdés 
arra gondoltam, legalább húsz éves 
története van a képzésnek és a szo-
ciális munkának Magyarországon, 
ha a ’80-as évek közepéig tekintünk 
vissza, és azóta nagyon sok minden 
történt. És ha a pozitívumokat akar-
juk kiemelni, akkor azt mondjuk, 
hogy fejlődés tapasztalható, és van-
nak kérdések, amikben sikerült jól 
előrehaladni, és problémák, amiket 
sikerült megoldani, és ezeket a 
megoldásokat továbbvinni, és van-
nak olyanok is, amiket cipelünk ma-
gunkkal, és aktuálisan valamit kez-
denünk kell vele. Szóval, múlt, jelen 
vagy jövő? 

[Egyhangú válasz: mind] 
   Sz.E.: Hogyan kerültem kapcsolat-
ba a szociális munkás képzéssel? 
Úgy hogy jöttek a hallgatók terep-
gyakorlatra.  

nem is akartam pusztán kérdező 
maradni. Hagytam, hogy kedvünk 
szerint alakuljon a beszélgetés, és 
izzon a parázs a gondolatokban, a 
vitában. 

Dr. Sziszik Erika – munka és pálya-
tanácsadó szakpszichológus, a Zug-
lói Családsegítő és Gyermekjóléti 
Központ igazgatója. Korábban taní-
totta az ELTE és a KLTE pszicholó-
gus és tanárszakos hallgatóit, utóbb 
önkormányzatnál, a Fővárosi Szo-
ciális Forrásközpontban és a Fővá-
rosi Közhasznú Foglalkoztatási Kht-
nál dolgozott. Ebben a témában ő 
most a „terep”. 
 

Ohly Éva – sok éven át dolgozott 
családgondozóként különböző ok-
tatási és szociális intézményekben, 
s szinte a szociális munkás képzés 
megindítása óta - az ELTÉ-n.  Ezzel 
párhuzamosan, folyamatosan dolgo-
zik különböző szolgáltató intézmé-
nyek szupervízoraként. Meggyőző-
déssel vallja, hogy ezt a szakmát 
nem lehet csak az iskolapadban 
megtanulni, ezért tartja kiemelten 
fontosnak a terepen folyó tanítást.  
 

Somorjai Ildikó – szociológus, a Szé-
chenyi István Egyetem tanára. A ha-
zai szociálismunkás képzés kezdete 
óta foglalkoztatja a képző intézmé-
nyek és a terepek kapcsolata, a szo-
ciális munka gyakorlati és elméleti 
tanulmányainak alakulása, alakítá-
sa. 
 

Szoboszlai Katalin – szociális mun-
kás, a Debreceni Egyetem Egész-
ségügyi Kar, Nyíregyházi szociális 
munkás képzés oktatója. Részt vesz 
a szociális munka gyakorlati oktatá-
sában, és utcai szociális munkával 
foglalkozik a gyakorlatban. 

 

   Sz.K.: Hogyan kerültetek kapcso-
latba a szociális munkás képzéssel? 
   S.I.: Lassan kezdem úgy érezni 
magam, mint az öreg veterán, aki 
egyszer találkozott Lenin elvtárssal 
is. Szóval, témánk szempontjából jó 
volna, egy kicsit közelebb kerülni 
napjainkhoz. Nemrégiben beszélget-
tünk arról, hogy amikor Richard 
Steinman, aki nemrégiben halt meg, 
és Margaret Yeakel, itt dolgoztak 
Magyarországon, és az alapvető 
szakmai kifejezéseket tanultuk meg, 
milyen furcsa volt és mégis milyen 

A A KÖZÖSKÖZÖS  TÁNCRÓLTÁNCRÓL, ,   
AA  PARTNERSÉGRŐLPARTNERSÉGRŐL  ÉSÉS  AA    

FELELŐSSÉGRŐLFELELŐSSÉGRŐL  AZAZ  OKTATÁSBANOKTATÁSBAN  

Szerintem a bajok gyökere, hogy a kép-
ző intézmények és a gyakorlati helyek 
nincsenek élő, gyakori szakmai kapcso-
latban egymással, s emiatt elválik egy-
mástól a naprakész elméleti tudás és a 
naprakész gyakorlat. 
Sőt megkockáztatnám még azt a pa-
radoxont is, hogy mindkét fél hajla-
mos konkurenciát látni a másikban. 
„Na, nehogy már te ...” 
Véleményem szerint hatékonyan le-
hetne segíteni a képző intézmények-
ben folyó tereptanári képzéssel, és a 
képzés utáni élő kapcsolattartással, 
melynek részei lehetnének például 
az adott oktatási intézményben való 
közös szupervíziós alkalmak, vagy a 
már tereptanárrá is kiképzett szak-
emberek gyakorlati oktatásba törté-
nő bevonása. 
Hát igen. Ezen bizony dolgozni kéne, 
de megérné. 
Ahogyan emelkedik a szakma presz-
tízse, és egyre több, jól képzett szoci-
ális szakember lesz, ez szükségsze-
rűen az intézmények színvonalának 
emelkedését is maga után fogja húz-
ni. 
És itt kéne majd elkapni, valamikor 
mostanában azt a pontot, amikor 
végre megértjük, hogy mindannyian 
egy alomból vagyunk: képzőintézmé-
nyek, képzendők és terephelyek! 
Nem konkurálnunk kellene, hanem 
ezt a szép szakmát egyre profeszszio-
nálisabban űzni, egymás segítségé-
vel és egymást segítve. 

PPALLAIALLAI R RITAITA    
< pallai.rita@freemail.hu > 

A A BESZÉLGETÉSBESZÉLGETÉS  

A A BESZÉLGETÉSBESZÉLGETÉS  RÉSZTVEVŐIRÉSZTVEVŐI  VOLTAKVOLTAK : :  
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Az én fejemben a szociális munka 
praxis-tudomány, tehát meg kellene 
tanulnia a hallgatónak, hogy élőben, 
mi történik. Ezek vagyunk mi, mint 
terephely. Amivel gondjaim vannak 
a jelenlegi állapotokkal, hogy nincs 
egységes rendszere annak, hogy ki, 
hogyan és milyen alapon jár hoz-
zánk gyakorlatra. Van, aki sok-sok 
követelményt és anyagot hoz és kü-
lönböző oldalú szerződések kötőd-
nek, és van, aki egyszerűen csak 
megjelenik.  
A bajom az is, hogy nincs olyan fel-
sőoktatási intézmény, akivel normá-
lis szakmai kapcsolatrendszere len-
ne a terephelynek.  
Bajnak látom - és nem tudom, mi a 
megoldás -, hogy azt a díjazást, ami-
ben a nálam dolgozó tereptanár ré-
szesül, jellemzően fél év, de van, aki 
két év után kapja meg, és ez méltat-
lan arra, hogy bármiféle munkavég-
zés utáni díjazásnak minősítsem. 
Mostanában hallottam a Katz Katit, 
aki elmesélte, hogyan alakították 
ezt ki az izraeli szociális munkás 
képzésben. Természetesen tudom, 
hogy nem megy egyik pillanatról a 
másikra a változás, de abban lehet-
ne előrelépés, hogy a képzőhely 
szakmai felelősséget is vállal a te-
rephelyért, például ismeri azt a te-
rephelyet, ahová küldi a hallgatóit, 
mert szerintem, nálunk nem ismeri. 
Én ott kezdeném, hogy minden kép-
zőhelynek lehetnének kataszterei, 
azokról a helyekről, ahová a képzés 
alatt terelgeti a hallgatóit. Ebben 
még mindig benne lehet, hogy a 
hallgató azt mondja, neki valami 
speciális igénye van, és akkor nem 
ártana azt sem megnézni. A katasz-
ter megteremtené a kapcsolat alap-
ját a képző és a terephely között. A 
másik része, a szakmai haszon, hi-
szen jelenleg a hallgató fogadása 

dolog lehet egészen odáig, hogy 
baleset éri a gyakornokot a terepen. 
Bár ha egy kicsit előrébb tartanánk 
a szakmai képzésünkben, akkor 
értelme lenne annak az állításom-
nak, ha például műhibát követ el a 
hallgató, és a kliens beperli a szol-
gáltatót, akkor az, kinek felelőssége, 
kinek a számlája. És akkor most két 
végletet mondtam, ami ma még ta-
lán nem fenyeget bennünket, de ki 
tudja hová fejlődünk, és talán hama-
rabb utolérnek minket a műhiba 
perek, mint az MA diplomák. Tény-
leg nagyon hasznos lenne, ha Te az 
intézményvezető szemszögéből ki 
tudnál olyanokat mondani, amikre 
ma még nincsenek válaszaink, és 
nem dolgoztunk ki szakmailag sem-
mit, és én vállalom az iskola néző-
pontját. Az iskola erre nem dolgozott 
ki választ, és okkal-joggal mondtad 
az évi hetven példány SzMSz-t, mi-
közben tananyag. Nem értem, miért 
kell lemásolni 70 példányban, de 
mindegy. Ennek valamilyen oka van, 
hogy ez így alakult nálatok. 
   Sz.E.: Kéri a hallgató. 
   O.É.: Elolvashatja ott. 
   Sz.E.: Elolvashatja, de… 
   O.É.: Jegyzetelje ki a gyakornok. 
   Sz.E.: Jó, az a legegyszerűbb, ha i-
de átküldöm, és lemásolja magá-
nak. 
   O.É.: Jó, az igazság az, hogy évek 
óta dolgozunk az elektronikus ka-
taszteren. Papíralapúból négy folyó-
méternyit tudok neked mutatni, ami-
nek a legutolsó variációja az volt, 
hogy az első példány az intézmény-
bemutatás, a második a tereptanár 
bemutatása, és mindkettőnek az 
alján az utolsó sor az, hogy hozzájá-

csak feladatot jelent, a tereptanárt 
leköti, az infrastrukturális költségek-
ről már nem is beszélek, amibe az 
intézménynek kerül. Kedvencem, 
hogy az SZMSZ-emet és az Ügyren-
demet nem tudom, miért imádják 
ennyire, de az mindenkinek kell. Ez 
a mániája a hallgatónak. 
   O.É.: Minden szolgáltató intéz-
mény SzMSz-e tananyag. 
   Sz.E.: Miért kellene nekem évente 
hetven példányban lemásolni a hall-
gatónak az SzMSz-t és az ügyren-
det? Szívesen küldök ide egyet, és 
nézegesse a hallgató, vagy átkül-
döm e-mailben.  
   Sz.K.: Vagy felteszed a honlapod-
ra. 
   Sz.E.: Miért nem nyit a képzőhely 
és mondja azt, hogy kérem szépen 
oda azokat a dokumentumokat, 
amellyel meg lehet ismerni az intéz-
ményt. És akkor én ráteszem az 
SzMSz-t, az Ügyrendet, az éves be-
számolóimat, és a hallgató azzal 
kezdi, hogy tájékozódik arról az in-
tézményről, ahová majd megérke-
zik. Nagyon sok felesleges papírba, 
energiába, a kollégának nagyon sok 
munkaidejébe kerül, anélkül, hogy 
látnánk a hasznosulását, hogy van 
nálunk terephallgató. A klienseim-
nek attól nem lesz jobb, hogy ő ott 
van. 
   O.É.: Szeretném hinni, hogy talán 
Te is azért vagy ebben a történet-
ben, hogy ha ma nem is lesz sokkal 
jobb, és ha az, aki tegnapelőtt a te 
hallgatód volt, holnapután már dip-
lomás kollégaként megkeres téged, 
akkor tudni fogod, hogy mit jelent 
az, hogy itt vagy ott, vagy amott vég-
zett, hiszen találkoztál gyakornokok-
kal. Másrészt a holnapután szüle-
tendő kliensnek, holnapután már 
jobb színvonalú szakmai szolgálta-
tást lehet nyújtani. 
   Sz.E.: Én ezt nagyon szeretem. 
Volt egy olyan rendszer, ami azt 
mondta, hogy majd a jövő generáci-
ójának milyen jó lesz. Nem kellene 
így eltúlozni, de azért értem. 
   O.É.: Örülnék annak, ha tényleg 
minden olyan téma bekerülhetne 
ebbe a beszélgetésbe, ami egy in-
tézményvezető számára gondot o-
koz. Például, hogy a hallgató a te-
reptanárt bizonyos mértékig leterhe-
li, és ezzel kivonja őt a többi munka-
társ köréből, ettől a többi munka-
társnak több eset vagy teendő jut-
hat, vagy az évente hetven példány-
ban másolt SzMSz-től kezdve millió 
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rul ahhoz, hogy mindez felkerüljön a 
Tanszék honlapjára. A dolgot elkezd-
tük, és ezek az elektronikus adatok 
most kezdenek nálunk gyülekezni. 
Az, hogy nálunk van ötven ilyen pa-
pír, még nem azt jelenti, hogy a ne-
ten a hallgató el tudná olvasni. Ezt 
már „csak” föl kellene vinni, és ez 
se olyan egyszerű, mert nincsen 
olyan ember a Tanszékünkön, aki-
nek főállásban ez volna a dolga. Ezt 
zárójelben érdemes tudni. 
   Sz.K.: Amióta elkezdtük a beszél-
getést, előjöttek azok a problémák, 
amiket úgy látszik, nem beszélünk 
meg elégszer vagy nincs elég idő 
arra, hogy a szereplők egymással 
leüljenek, és közösen átgondolják a-
zokat. Gyűjtsük össze, melyek ezek? 
   S.I.: Oda szeretnék visszamenni, 
hogy mi ez az érdemi kapcsolat a 
képző és a terepintézmény között, 
ebbe én nagyon sok mindent beleér-
tek, s közben látom, hogy az egész 
képzés az ELTE-n, Győrben és Nyír-
egyházán vagy bárhol nézem, na-
gyon ellentmond annak, hogy a szo-
ciális munka praxisorientált szakma. 
   Sz.K.: Mivel mond ellent? 
   S.I.: Azzal mond ellent, hogy a kép-
zésekben teljességgel eluralkodott 
az akadémizmus. Eddig is bajunk 
volt azzal, hogy a képzőintézmé-
nyekben azok tanítanak, akik régen 
elveszítették a közvetlen kapcsola-
tukat a szociális munkával. Az aka-
démizmus előretörésével nemcsak 
az a baj, hogy elveszítették a kap-
csolatot, de a szociális munka mai 
gyakorlatával sincs is igazán kap-
csolatuk, vagy ez nagyon kevés. Az 
érdemi kapcsolathoz a képző és a 
gyakorlóhely között, sok mindennek 
kellene hozzájárulnia: a kataszterbe 
való betekintés történhet elektroni-
kus úton, de az fontos, hogy a kü-
lönböző iskolákból érkező gyakorno-
kok valamennyire közelítő módon, 
azonos tudásokkal rendelkezzenek, 
hogy a készségek fejlesztése, a 
megtanult ismeretekek gyakorlat-
ban való alkalmazása, az értékrend 
és az etikai normák megvitatása tör-
ténjen a terepen és mindaz, ami 
csak ott megtanulható/gyakorolha-
tó. Ezt nem lehet rövid idő alatt. 
Visszatérve a Bolognára: nagy győ-
zelemnek éljük meg a hét szemesz-
teres alapképzést (BA), ahol nagyon 
sokféle gyakorlatnak kellene meg-
történni ahhoz, hogy az utolsó félév 
gyakorlata [intenzív gyakorlat] olyan 
gyakorlat legyen, ami után képes 

ense” lett a hallgató. Persze, ez 
szakmai- és ugyanakkor szakma-eti-
kai kérdés is, de ettől még az élet 
tucatjával produkál ilyeneket. Buda-
pesten még hagyján, mert ha a fővá-
rosban egy szolgáltató intézmény 
ilyen helyzetben talál egy kollégát, 
akkor tudja azt mondani a gyakor-
noknak, hogy nézzünk szét máshol, 
és ajánlok neked valaki mást. De 
mit csinál ezzel egy kistérségi in-
tézményvezető, vagy mit tesz egy 
kétszemélyes intézmény, hogy az 
egyszemélyesekről ne is beszél-
jünk?  
Ez az egyik igazán komoly gond. 
Másfajta feladatnak érzem,, hogy 
végzett BA diplomások még nem vé-
geztek [mindenhol még csak má-
sodévesek], addig ezt az időt érde-
mes volna arra használni, hogy gon-
doljuk át újra: mi legyen az MA kép-
zésekben a terepgyakorlatokkal.  
   Sz.K.: Igen, az előzményeket fel le-
het használni a jövő építésében. Ér-
ződik-e az akadémiai tudás a tere-
pen, a terepgyakorlatokban? És ho-
gyan hozható össze az a követel-
ményrendszer a terepen, amit az is-
kola küldd a diákkal együtt? 
   Sz.E.: Jó kérdés. Nem dolgozom 
hallgatóval, és így nem tudom mi-
lyen az akadémiai tudása. Kö-
vetelményrendszere pedig nem min-
den iskolából jövő hallgatónak van. 
   O.É.: Már mint a terephely felől 
nézve, hogy a szolgáltató intézmény 
számára nem látható pontosan, 
hogy az iskola mit vár a gyakorlattól. 
Akkor nézzük, azokat az általad ke-
vésbé látott pozitív példákat. Azt 
hiszem, az ELTÉ-ről minden hallgató 
nagyon világos követelményekkel 
megy a terepgyakorlatra. A Tanszék 
szociális munka csoportja által elké-
szített vezérfonal megtalálható a 
honlapunkon. Ez a hallgatónak és a 
gyakorlatvezetőnek egyszerre szól. 
Éppen azért, mert nem azt gon-
doljuk, hogy a gyakornok vagy a 
tereptanár dolga a gyakorlat, hanem 
a kettejük közös tánca. Ehhez mi a-
jánlunk egy koreográfiát, és azt 
mondjuk: „Mi innen az iskolából azt 
képzeltük, hogy ez így jó, és kérünk, 
próbáljátok ki, és ha nektek nem 
passzol, szabjátok a testetekre, és 
avassatok be a szerintetek szüksé-
ges változtatásokba!” Tiszteljetek 
meg azokkal az információkkal, 
hogy hol túl nagy, vagy hol túl kicsi. 
Itt vagy ott túl sok? Vagy hiányzik-e 
valami? Ez mindig a kérésünk, de 

lesz a hallgató önállóan, akár egye-
dül dolgozni, mert az egyszemélyes 
intézményekben erre is van példa. 
Valóban tud majd önállóan dolgoz-
ni? 
   Sz.K.: Az, hogy elment a képzés a-
kadémikus irányba, nem véletlen, 
hiszen a Felsőoktatási törvény ebbe 
az irányba nyomja nemcsak a szoci-
ális munkás képzést, hanem általá-
ban a felsőoktatásban megjelenő 
képzéseket. Az akkreditációs köve-
telmények is ebbe az irányba tolják, 
és nagyon nehéz egyensúlyozni a 
gyakorlatorientált szociális munkás 
képzésben az akadémikus ismeret-
átadás és a gyakorlati oktatás kö-
zött. Van-e az iskoláknak erre jó pél-
dája?  
   O.É.: Hazai példát nem tudok. A 
külföldi példák pedig azért távoliak, 
és nem használhatók ezen az aka-
démikus szinten, mert ez egy na-
gyon gyakorlatorientált szakma. Ha 
varázsütésre olyan szakképzett em-
berek lennének a terepen, akik ma-
guk is vannak olyan helyzetben, 
hogy ne púpnak érezzék a hozzájuk 
küldött nagyon különböző szintű 
hallgatókat, akik évfolyamonként és 
személyiségükben is különbözőek. 
Értékek, ismeretek, készségek vo-
natkozásában hihetetlen, hogy mi-
lyen távolságban vannak egymástól 
a hallgatók, akárcsak egy iskolán 
belül is. Könnyebb dolga van az em-
lített Katz Katinak, akinek az orszá-
gában negyven-ötven éve nincs 
szakképzetlen ember a szakmában, 
és aki a szakmában dolgozik az át-
ment egy szakirányú képzésen, s 
van mögötte jó néhány gyakorlati év, 
s ahol pályáznak a leendő terepta-
nárok erre a feladatra, s vagy el-
nyerik a lehetőséget, vagy nem. Hol 
vagyunk mi még ettől! Persze ez azt 
is jelenti, hogy maga a diploma nem 
jelenti a tanulás végét, hanem akkor 
kezdődik a szakmai gyakorlat mel-
lett a, például a hozzárendelt szu-
pervízió is. Ezekben a szakaszokban 
látom én a minőségi garanciák lehe-
tőségét, és azokat a kontrollokat, 
fékeket, amik hozzásegítik a leendő 
hallgatót, hogy ha lehet, se önmagát 
ne pusztítsa, de a kliensnek se 
okozzon kárt! Szóval, ha használni 
nem is mindig tud a gyakornok, ab-
ba azért biztosak lehessünk, hogy 
nem árt - se másoknak, se ma-
gának. Több olyan gondról is tu-
dunk, ahol egy-egy gyakorló helyen a 
munkatársnak egyszer csak „kli-
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de miért én vágjam el a hallgató 
torkát? Vágja el az, aki négy éven át 
képzi. 
   Sz.K.: Ez az egymásra mutogatás 
története, mert az iskola várja a te-
reptanártól, hogy húzza be a féket, 
és mondja azt, hogy ez a hallgató ne 
menjen tovább, amíg ezt és ezt nem 
tanulta meg. Az iskola és a terep 
együtt mondhatná  a hallgatónak, 
ha kell vegye fel még egyszer a tár-
gyat, próbálja meg újra, és adjanak 
hozzá plusz segítséget. Nagyon fon-
tos volna, hogy a tereptől legyen 
visszajelzés az iskola felé. 
   Sz.E.: A tereptanárt rendszeresen 
be kellene vonni különböző dolgok-
ba, tovább lehetne Őt képezni, mert 
hogy szerzett egy diplomát, az nem 
biztos, hogy elég, és akkor majd azt 
érzi a tereptanár, hogy ugyanolyan 
részese a képzésnek, mint a pro-
fesszor. 
   S.I.: Két dolgot szeretnék monda-
ni. A történetiségbe mégis beleme-
gyek. A kezdet kezdetén nagyon 
fontos volt, hogy a terep és a szak-
ma rájöttek arra, hogy mi mind-
annyian, képző és terep azonos 
nyelvet beszélünk. Utána elérkezett 
az a szakasz ebben a kapcsolat-
rendszerben, amit a „mester mellet-
ti tanulás”-nak hívok, és nem tud el-
érkezni a harmadik szakasz, ahol a 
képzőintézmény és a terepintéz-
mény partneri viszonyban van egy-
mással, és nem az történik, hogy „te 
diktálsz nekem”, vagy „én diktálok 
neked”. Ehhez sokkal több találko-
zás és párbeszéd kell, hogy a part-
neri viszony kialakuljon, mint 
amennyi jelenleg van. Kép-
zőintézményben dolgozó emberként 
azt gondolom, rendre találkozom 
olyan hallgatókkal, akik a harmadik 
kísérletre képesek megtanulni a 
tananyagot, és sokszor ez is csak a 
lecke felmondása, de nem az anyag 
gondolkodó feldolgozása. Nincs 
alapom arra, hogy megbuktassam, 
mert visszamondta a leckét, ugyan-
akkor velük sokszor előfordul, hogy 
nem képesek a gyakorlatot teljesíte-
ni. Egyszerűen, nem képesek. Nem 
azt gondolom, hogy alkalmassági 
vizsgát kellene csinálni, mert nem 
mi vagyunk a jóistenek. 
   Sz.E.: Pedig nem ártana az alkal-
massági vizsga. 
   S.I.: Nem tudsz kidolgozni olyat. 
   Sz.E.: Más szakmák ki tudtak dol-
gozni? A pszichológus szakmában 
van, és ha mást nem, de két réteget 

sokszor van, hogy valahol az éter-
ben elakadnak a válaszok. 
   Sz.E.: Mert nincs fóruma. 
   S.I.: Működnek ezek a párbeszé-
dek? 
   Sz.E.: Nincs példa arra a terepta-
nár kollégáimnál, hogy ők visszaje-
lezzenek. Ha lenne rendszere an-
nak, hogy félévente lehetőségük le-
gyen rá, biztos megtennék. Rend-
kívül egyenlőtlen az, ahogyan a hall-
gató kijön a terepre. Van iskola, ahol 
hatalmas a paksaméta, és azt is 
megmondják a hallgatónak, hogy az 
utolsó WC-be is nézzen be, és lássa 
a költségvetést és minden egyebet. 
Van, hogy úgy jön a hallgató, hogy itt 
majd kellene valamit csinálni. Azt 
gondolom, az Iskolaszövetségnek le-
hetne feladata, hogy legyen a terep-
gyakorlatokban konszenzus. 
   O.É: Segítene, ha különbséget ten-
nénk az intézménylátogatás és a te-
repgyakorlat között? Ahová csak 
egyszer megy be, és lát valamit, s 
nagyon más az intenzív terepgyakor-
lat. 
   S.I.: Erikának teljesen igaza van 
abban, hogy a különböző gyakorla-
tokra, a különböző iskolákból, na-
gyon különböző követelményekkel 
érkeznek a hallgatók a terepre. A 
követelményekben nagy eltérések 
vannak, és abban is, hogy időnként 
egészen abszurd elvárásokat állíta-
nak a terep elé, ami nem teljesíthe-
tő. 
   O.É.: Mondanál erre egy példát? 
   S.I.: Például, lezárt esetről készít-
sen esettanulmányt a gyakornok 
akkor, amikor befejezte a gya-
korlatot. Követelmény a hallgató 
számára, hogy kapcsolódjon be az 
esetbe, és egy lezárt esetről írjon 
dolgozatot. Nem nálunk van így. 
Mostanában voltam vizsgáztatni 
tereptanárképzésben végzett te-
reptanárokat. Nagyon érdekes volt a 
vizsga, mert nagyobbrészt diplomás 
szociális munkások végeztek a te-
reptanár-képzésben, akik nagyon 
sok kritikát fogalmaztak meg a kü-
lönböző intézményekkel kapcsolat-
ban. Évekkel ezelőtt elindult a szak-
minisztériumnak a terep-akkreditá-
cióval kapcsolatban egy próbálko-
zása [Módszertani Terepintézmé-
nyek project], ami hamvába holt. 
Nagyon fontosnak tartanám, hogy 
az Iskolaszövetségnek legyen, nem 
is tereptanári szekciója, hanem egy, 
a terepgyakorlatokkal kapcsolatos 
problémákat feldolgozó szekciója, 

mert nagyvonalakban tisztázni kelle-
ne a dolgokat. Ez az egyik, és a má-
sik, hogy legyenek terepkonferenci-
ák. Évekkel ezelőtt szorgalmaztam, 
hogy legyen évi egy terepkonferen-
cia Salgótarjánban, és van háromé-
venként, de már régen nem a te-
repről szól ez a konferencia. Úgy lá-
tom, hogy ez sem vált a fórumává a 
terepügyeknek. Nagyon hiányolom, 
hogy a terephelyek és adott iskolák 
között sincs meg az a legalább é-
vente egyszer, egynapos konferenci-
aszerű párbeszéd. És nem a félév 
közbeni műhelymunkára való meg-
hívásra gondolok itt, ahová nem tud-
nak eljönni, rossz időpontban van, 
vagy még érdekelné is, de közbejön 
valami. 
   O.É.: Nálunk szeptemberben és 
októberben is volt ilyen fórum, aho-
vá a meghívottak bő egyharmada 
tudott eljönni. 
   S.I.: Mindenképpen meg kellene 
találni annak lehetőségét, hogy a 
képzőintézmény és a terepintéz-
mény között kialakuljon valamilyen 
érdemi párbeszéd, már csak azért 
is, mert évek óta különösen nagy 
gondnak tartom azt, hogy a terepin-
tézmények nem igazán tudnak a 
szakma kapuőrévé válni. 
   Sz.E.: Mit jelent ez? 
   S.I.: A kapuőr szerep azt jelenti, 
hogy a tereptanár kimondja, hogy itt 
és most ezt a gyakorlatot nem fo-
gadjuk el. Nem azt mondom, hogy a 
tereptanár legyen az, aki egyszer és 
mindenkorra eltiltja a gyakornokot a 
szakmától, de azt vállalja fel, hogy a 
hallgatónak az adott gyakorlatát 
nem fogadja el. Erre azonban na-
gyon kevés példa akad. 
   Sz.E.: Na jó, de ameddig nincs ér-
demi párbeszéd közöttünk, nem va-
gyok partnere az iskolának, addig 
nagyjából csak a képzés kiszolgálója 
vagyok. A terepintézményben dolgo-
zókat nem tekintik kollégának a 
felső-oktatásban. 
   Sz.K.: Akkor miért vállalja a Te in-
tézményed a gyakorlatokat? 
   Sz.E.: Azt gondolom, hogy az intéz-
ménynek van egy küldtetése és fele-
lőssége a hallgatóért. De nem gon-
dolom, hogy nekem dolgom lenne 
valakiről azt mondani, hogy az élet-
ben nem lenne szabad a szakma 
közelébe engedni. 
   O.É.: Miért nem gondolod? 
   Sz.E.: Amíg nincs presztízsem és 
érdemi viszonyom, addig azt gondo-
lom, hogy dolgoztam a hallgatóval, 



Terepgyakorlat - HÁLÓ 

10 

kiszűr, az aktív elmebeteget és a 
nagyon butát. 
   Sz.K.: Ez a két szélsőség. 
   Sz.E.: De legalább ennyi! Már ezt 
nem engedi be.  
   O.É.: Ma már nincs felvételi rend-
szer. Az OM keretlétszáma határoz-
za meg, hogy hány hallgató kerülhet 
be a képzésbe. 
   S.I.: Intellektuális teljesítménnyel, 
hozott pontokkal kerülnek be a hall-
gatók a képzésbe. 
   O.É.: És ott fogják meghúzni a 
ponthatárt, amilyen létszámot a-
karnak. 
   Sz.E.: Jó, de valamilyen személyi-
ségvizsgálatot rendkívül fontosnak 
és hasznosnak tartanék a szociális 
szakmában. Ez a szakma ugyanúgy, 
mint a pszichológus, saját személyi-
ségével dolgozik. Az, hogy a hallgató 
pár eszközt tanul hozzá, az egy do-
log, de hogy a képző-intézményben 
fogalmuk se legyen arról, hogy a 
hallgatók kifélék-mifélék, és kienge-
dik őt a kliensek közé, jogosítvány-
nyal! Méghozzá azzal az üzenettel, 
hogy ha szakemberként bármi sze-
mélyiségproblémája lesz, forduljon a 
munkahelyén szervezett szupervízió-
hoz - hát elég érdekes. 
   Sz.K.: Az a kérdés, hogy ez kizáró-
lag az iskola felelőssége vagy az 
iskola és a terep közös felelőssége. 
Előre nem tudunk szűrni, mert nem 
engedi meg a felvételi rendszer a 
felsőoktatásban, és mégis bent az 
iskolában, mit tudunk tenni? 
   Sz.E.: Amennyiben ez valóban kö-
zös felelősség, akkor azt gondolom, 
abban partner lesz a terephely. 
   O.É.: Sok ilyen beszélgetésen va-
gyok már túl, és sok terepintézmény 
azt mondta, partner lesz, akkor ha… 
És arra a kérdésre, hogy én „vág-
jam-e el a nyakát”, az iskolának az a 
válasza, a szakmával egyetértve 
mondjuk ki, hogy itt és most ezt a 
gyakorlatot nem fogadjuk el, és vagy 
ismétel a hallgató, vagy máshol pró-
bálja meg újra. Amikor a legelső ve-

szolgáltatása. 
   S.I.: Jó, akkor helyesbítek, a szak-
mának, mert ezek a hallgatók ront-
ják a szakmai presztízst. 
   O.É.: Hadd mondjak egy-két dol-
got. Azt gondolom, hogy a továbblé-
pésben nagyon jó ötlet volt a terep-
akkreditáció, és ami ebből még 
menthető, meg kellene menteni, és 
el kellene odáig jutni, hogy a terep-
intézmények azt mondják: igen, én 
ezt vállalom, szívesen csinálom, mi 
dolgoztuk ki és elfogadom magamra 
nézve az akkreditációs követelmé-

nyeket. Jó volna el-
érni, hogy a hallga-
tó ne jelentsen kü-
lön terhet a gya-
korló intézmény-
nek, hanem ha a 
tanulásához szük-
sége van különbö-
ző eszközökre, ak-
kor ezt ne a saját 
pénztárcájából, ha-
nem az egyetem-
től, vagy a terepin-
tézménytől kapja 
meg, mert van erre 
biztosított forrás. 
Ezt is át kellene 
rendesen gon-
dolni. A terep-akk-

reditáció sokat segíthetne ezen a 
területen is. Olyan sokat, mint ami-
kor az első terep-konferencián köve-
telményként fogadta el az összes is-
kola, hogy legyen egy terepkoordiná-
tor, iskolánként minimum egy em-
ber, akinek nem mellesleg az a dol-
ga, hogy heti két órában menjen va-
lahová terepre. Az akkreditáció és a 
kapcsolat mellett a harmadik, amit 
nagyon fontosnak tartok, hogy a 
képzésben minél több olyan ember 
legyen, aki a szolgáltatásban is részt 
vesz. Például, Erika a Te egyik mun-
katársadat sikerült egy félévre meg-
hívni. Legalább nyolc-tíz olyan meg-
bízásos vagy részállású, köztünk 
dolgozó ember van, aki szolgáltató 
helyen dolgozik profi módon, és ezt 
egy tantárgy keretében az egyete-
men tanítja. Ezen a Tanszéken min-
den egyes oktatónak köze van a 
közvetlen szolgáltatóként a gyakor-
lathoz, például drog-ambulancián, 
pszichiátriai ellátásban, vagy közvet-
ve például szegénység kutatásban 
vagy szupervízorként. 
   S.I.: Azt gondolom, hogy ebből a 
szempontból az ELTE kivételezett 
helyzetben van. 

zérfonal elkészült a terepgyakorla-
tokról  – amit meg tudsz nézni az E-
sélyben –, ott azt kértük a terepgya-
korlat értékelésénél, hogy a terep-
tanár jelezze, hogy elfogadta a te-
repgyakorlatot, vagy nem fogadta el. 
Ha nem fogadta el, akkor két vála-
sza lehetett a hallgatóhoz: ismétel-
het, mert neki több gyakorló idő 
szükséges, vagy nem ismételhet, 
mert nem tesz jót ő a szakmának 
és/vagy a szakma neki. Az elején 
még volt egy ilyen elképzelésünk 
ebben a vezérfonalban, hogy akkor 
hogyan is buk-
tassunk. Akkor 
azt találtuk ki, 
hogy a szakmá-
ból toborzunk 
egy felülvizsgála-
ti bizottságot, és 
ez a bizottság 
nézze meg a 
hallgató el nem 
fogadott, doku-
mentált gyakor-
latát, kérdezze 
meg a terepta-
nárt, és ha lehe-
tőségét látja a 
hallgató tovább-
fejlődésének, 
akkor egy másik 
gyakorlóhelyen, másik tereptanárral 
próbálja meg újra a gyakorlatot. És 
ha az új gyakorlat is ugyanarra az e-
redményre jut, akkor valaki - és az a 
kérdés, hogy ki –, üljön le a gyakor-
nokkal, és értesse meg vele, hogy 
nem érdemes tovább erőltetni. A ti-
zenhetedik tanévet kezdtem ebben 
a képzésben, és ezidő alatt mind-
össze két esetben fordult elő, hogy 
a tereptanár a gyakornok teljesít-
ményét nem fogadta el. Mindkettő a 
három hónapos gyakorlaton történt, 
és a két el nem fogadott gyakorlat 
közül az egyik esetben a tereptanár 
egyetlen egyszer látta a hallgatót, a 
másik esetben háromszor. Ennyi 
volna a szakmával szembeni elvá-
rás? Hogy ha a három hónapból há-
rom napot teljesít, akkor nem foga-
dom el, és ezen kívül nincs más 
kritérium? 
   S.I.: Szeretnék oda visszamenni, a-
mit mondtál, hogy valóban létre kel-
lene hozni egy ilyen bizottságot, 
vagy minden iskolának kellene mű-
ködtetnie egy ilyen bizottságot.  
   O.É.: A szakmának, nem az iskolá-
nak. Az iskola mellett legyen egy o-
lyan bizottság, ami az iskola külső 
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   Sz.K.: Nem az egyedüli példa. 
   S.I.: Nem azért van kivételezett 
helyzetben, mert ELTE, hanem 
azért, mert a székesfővárosban mű-
ködik. És ráadásul tényleg nem az 
egyedüli példa, mert több képzőin-
tézményben jól működik a kapcso-
lat a szakmával. Sajnálatos módon, 
tudok olyan képzőhelyeket is, ahol 
az oktatók egy része „egyszer már 
járt” terepen is. Valóban intenzíveb-
bé kellene tenni a képzőintézmény 
és a szakma közötti átjárhatóságot. 
   O.É.: Szerintem, nem erre van az 
előre, hanem arra, amerre Katz Ka-
tiék működnek, vagy Nyugat-Eu-
rópa. Ott a szociális munkás képzés-
ben dolgozók munkaköre két hely-
színen zajlik, egyik fele az iskolában 
és a másik fele a szolgáltató helyen. 
   S.I.: Ebből a szempontból, nagyon 
elkeseredett vagyok, mert addig, 
amíg képesek vagyunk újratermelni 
a különböző diplomával rendelkező 
szociális szakvizsgával rendelkező 
embereket, addig nem fogjuk a hát-
rányunkat ledolgozni, és tovább 
rontjuk az arányt, hogy nemcsak 
diplomás szociális munkások dol-
goznak a terepen. 
   Sz.K.: Itt felme-
rül az a kérdés: 
Kik vannak a pra-
xisban, és kik ta-
nítják a hallgató-
kat? Milyen szak-
képesítéssel, mi-
lyen gyakorlattal, 
milyen kvalitások-
kal, esetleg mi-
lyen specializáció-
val? Például, szo-
ciális munkás és 
mellette szuperví-
zor. Úgy látom, itt 
is sok a problé-
ma.  
   Sz.E.: Az, hogy 
elhatározták,hogy a képzőhelyeken 
legyen egy független terepkoordiná-
tor, nekünk, nagyon fontos lenne. A 
szakmának ugyanúgy kellene képvi-
selnie azt is, hogy az akkreditált 
terephelynek legyen függetlenített 
tereptanára is, legyen státusza erre 
a feladatra. Nekem ez egy mobil stá-
tus, azt a jogomat adja meg, hogy 
ha valaki egy fél évig tereptanár, ak-
kor tudjam neki azt mondani, hogy a 
kliensekkel kapcsolatos munkája 
csökken. Az nem megy, hogy egy fe-
nékkel, számtalan lovat megülni. Ha 
ez a státus lenne, és arról szólna, 

vezetőként és munkáltatóként azt 
mondom, hogy BA diplomával nem 
nagyon fogok felvenni embert! 
   Sz.K.: Miért nem? 
   Sz.E.: Mert számomra ő nagyjából 
egy asszisztens. 
   Sz.K.: Mi alapján mondod ezt? 
   Sz.E.: Annak alapján, hogy a felső-
oktatás úgy épül fel, hogy az első 
félévben bevezetik őt a tanulásba, 
az utolsó félévben pedig levezetik. 
   Sz.K.: Nem, ez nem így van a szo-
ciális munkás képzésben! 
   Sz.E.: Miért, hogy van ez, máskép-
pen? 
   O.É.: Szerintem sose késő, de ko-
rábban el lehetett volna kezdeni. Az 
egy szakasz-határ lehet, hogy mit 
csinál a BA képzés. Szerintem a MA-
k sem hasonlítanak, jobban egy-
másra, mint amennyire a BA-k, bár 
az is lehet kérdés, kell-e, hogy ha-
sonlítsanak. 
   S.I.: Az MA-k lehetnek különböző-
ek, mert szerintem azoknak több jo-
guk van a különbözőségre, mint a 
BA-knek. 
   Sz.E.: Azt gondolom, hogy a MA-
knél már el kellene érni azt, hogy a 
hallgató valamilyen területre specia-
lizálódjon. 
   Sz.K.: Erről komoly vita van a kép-
zőintézmények között, hogy genera-
lista (általános tudás) vagy speciális 
(szakterületre képzett) MA legyen. 
Még ezt a vitát sem játszottuk le. 
   S.I.: Komoly vita van, miközben in-
dulnak a MA-k. Még vitatkoznak, és 
már elindultak az MA képzések! Le-
het, elegánsan azt mondani, hogy 
nem, az MA az nem a specializáló-
dás, miközben elindul az egészségü-
gyi szociális munka, és más kép-
zések. És van, amelyik már elindult, 
és csak loholunk az események u-
tán, miközben alapkérdések tisztá-
zatlanok. 
   Sz.E.: Amennyiben azt mondjátok, 
hogy a BA képzések nem olyanok, 
mint én gondolom, akkor kérdésem: 

hogy vetésforgóként működik a kol-
légáknál, akkor biztosan sokat segí-
tene. Sokat segítene az is, ha to-
vábbképzésbe mehetnének. Katz 
Kati mesélte, hogy a tereptanárnak 
náluk, vannak bizonyos szupervíziós 
ismeretei, és ez egy fontos üzenet, 
mert azt gondolom, hogy ez egy le-
hetséges továbbképzési irány. In-
nentől kezdve a tereptanárnak is 
lenne presztízse, és nem azt éli 
meg, hogy végzi a saját munkáját, 
és a hallgatót viszi magával, mint 
valami puttonyt.  
   O.É.: Azt gondolom, sokat segíte-
ne, számolva már a jövőbeni válto-
zásokkal, ha a terep-akkreditáció 
meglenne. Segítene, ha a BA kép-
zések kicsit jobban hasonlítanának 
egymásra, és nem tudom, hogy van-
e jogom beleszólni, de az MA-k is 
hasonlítsanak. 
   S.I.: Nem. A BA-knek jobban kell 
hasonlítaniuk egymásra, mint a MA-
knek. És azt is gondolom, hogy meg 
lehetne találni azokat a nyugvó pon-
tokat, amiben hasonlítaniuk kell 
egymásra, és meg lehet találni azo-
kat is, amelyek a „virágozzék min-
den virág” elvén működnek. 

   O.É.: Ezek a ha-
jók már elmentek. 
   S.I.: Azzal, hogy 
a „bolognai folya-
matnak” megfele-
lően elindultak a 
BA-k, azzal a 
szakma és a kép-
zés együttesen el-
mulasztott egy o-
lyan feladatteljesí-
tést, ahol jól meg 
kellett volna gon-
dolni, hogy mi le-
gyen a BA tartal-
ma az elméleti és 
gyakorlati okta-
tásban. Semmi 

más nem történt, mint hogy a BA 
képzésbe be lett zsúfolva a korábbi 
képzés. Tehát nem történtek meg 
súlypont-kijelölések, egyeztetések. 
Talán, amikor az első BA képzésben 
végzettek elmennek, jó lenne egy ő-
szinte szembenézés azzal: Mit taní-
tunk, hogyan engedjük el ezeket az 
embereket? 
   Sz.K.: Szerintem, jó lenne, ezt ko-
rábban megtenni. Van másfél év ta-
pasztalatunk a BA-ben és 18 év az 
általános képzésben. 
   Sz.E.: Nagyon hamar kellene vala-
mit tenni, mert én most intézmény-
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Miben kompetens a BA diplomával 
rendelkező ember? Le kellene írni 
pontosan, hogy mire készítettétek 
fel, és kérek egy ugyanilyen listát az 
MA-ről, és majd eldöntöm, hogy al-
kalmazom-e a végzett hallgatót. 
   Sz.K.: Az a helyzet, hogy formailag 
van ilyen, mivel a képzési és kime-
neti követelményekben felsorolás-
szerűen megtalálható, hogy a hall-
gatónak mire kell alkalmassá válnia, 
amikor befejezi a képzést. De ez na-
gyon akadémikus. Az is megtalálha-
tó benne, hogy a BA képzésben a 
gyakorlati munkára készítjük fel a 
hallgatókat, és hogy milyen ismere-
teket, készségeket tanuljon meg a 
képzésben, különösen a terepgya-
korlatokon. Ez ennyi. Az pedig, hogy 
az iskolák hogyan valósítják meg, az 
pedig rájuk van bízva. 
   O.É.: Tornateremben tanítunk úsz-
ni az iskolában, és amikor úszóme-
dencét láthat a hallgató az a terep-
hely. Mi megtaníthatjuk sok minden-
re, de úszni csak ott tud. Egy sor 
dologban igazat adok neked Erika, 
például a „vetésforgót” illetően, a te-
reptanároknál. A helyzet az, hogy 
olyan emberek dolgoznak a szol-
gáltatások egy részében, akinek 
nincs szociális szakképzettsége. A-
kinek van diplomája, az csak a dip-
lomáról szól, jó esetben. Én egy ki-
csit többről álmodnék egy terep-
tanárnál. Valami plusz: szakkép-
zettség, szupervízió és elkötelezett 
tanítani akarás. Minőségi változás-
ra van szükség! Ezt szerettük volna 
jelezni azzal is, hogy az ELTE ki-
szállt a 120 órás alaptanfolyamból. 
   S.I.: Hiába, majd megcsinálja más. 
Addig, amíg az 1/2000. SzCsM ren-
delet egy módosított változata kor-
rekten le nem írja, hogy „x” intéz-
ményben, az egyes munkakörökben 
szakirányú felsőfokú képzettséggel 
szabad csak alkalmazni munkatár-
sakat, addig nem lesz változás. 
   Sz.K.: Például: Ki lehet családgon-
dozó? Jószerével, „mindenki”. 
   Sz.E.: Jó, de akkor is a szakmában 
kellene konszenzusra jutni. Állandó-
an két véglet között mozgunk. Az e-
gyik oldalon, ha valaki humán vég-
zettséggel rendelkezik, az jöhet, de 
legalább annyira életveszélyes vég-
letnek tartanám, ha csak szociális 
munkás lehetne. 
   O.É.: Én azt mondom, csak szociá-
lis munkás diplomával legyen valaki 
szociális munkás! 
   Sz.E.: Csakhogy nem szociális 

programot a hallgatók számára, 
amivel a szakma elvárásai és a 
képzési követelmények teljesül-
nek. A „BA” képzésben talán 
még nem késő ennek alapján 
újragondolni a terepgyakorlato-
kat, az MA - képzések előkészíté-
sekor már most időszerű. 

Legyenek kompetens emberek, 
vagy legyen egy bizottság, ahol 
és akik fel tudják vállalni az elég-
séges szintet nem teljesítő hall-
gató terepgyakorlatának el nem 
fogadását, és plusz segítséget 
tudnak ajánlani számára, vala-
mint szükség esetén azt is vállal-
ják, hogy más képzés vagy mun-
ka felé orientálják. 

A szociális gyakorló intézmények 
presztízsének növelésére (a klini-
kák/orvosképzés mintájára) át 
lehetne gondolni a képzőintéz-
mény és a terepintézmény ösz-
szekapcsolódásának lehetősége-
it, a humánerőforrás és az infra-
struktúra hasznosulását az okta-
tásban, és ennek finanszírozási 
hátterét. 

Véleményünk szerint, jó képzést 
akkor lehet elvárni, ha a gyakor-
lat lép fel megrendelőként. Szük-
séges a rendszeres párbeszéd a 
képzések és a szakma között. 

Jónak tartjuk, ha a képzésekben 
a szakmai gyakorlatból is bekap-
csolódnak kollégák egy-egy tan-
tárgy oktatásába. Több képzés-
ben van erre példa, ezt jelentő-
sen bővíteni kellene. 

A képzések találják ki, hogyan le-
hetne megvalósítani a szociális 
munkára személyiségében nem 
alkalmas hallgatók szűrését, 
még a felvételi előtt. Volt már er-
re próbálkozás korábban az EL-
TE-n, bár a holland kutatási pél-
da azt mutatja, nincs összefüg-
gés a hallgatók iskolai karrierje 
és a szakmai beválás között. 

A képzés mellett a szakma le-
gyen kapuőr, azokat engedje be, 
akiket alkalmasnak talál, például 
a terepgyakorlatokon. 

A szociális munkások ne álljanak 
meg a diploma megszerzésénél, 
mert az oklevél megszerzése u-
tán is sok új ismeret, módszer 
megtanulása kínálkozik az egyes 
szakmai területeken. A csupán 
diplomás szociális munkás o-
lyan, mint a cselédkönyves (rezi-
dens) orvos. Vagyis sok mindent 
kell még megtanulnia ahhoz, 

munkás a munkakör, amit betölt, 
hanem családgondozó, abból meg 
kell a sokféle humán tudás és esz-
köztár, nemcsak a szociális munká-
sé. 
   Sz.K.: Ugyanez a vita zajlik máshol 
is. A 3Sz-nek van egy munkacso-
portja, amelyik a szakképzettséget 
és a munkaköröket szeretné össze-
rakni. Úgy hallottam, hogy az intéz-
mények negálják azt, hogy ez a fajta 
elmozdulás megtörténjen, vagyis 
hogy szociális munkás munkakör-
ben valaki szociális munkás diplo-
mával lehessen. Mivel hátráltatják? 
Nem adnak információkat, nem haj-
landók megvitatni a témát, és az Is-
kolaszövetség majdhogynem egye-
dül maradt a történetben azzal, 
hogy ezt megpróbálja kompromisz-
szumba beletenni. Most ez egy fél-
kész munkaanyag, sok területe ki-
maradt belőle a szakmának, mert 
adnak hozzá információt. 
   O.É.: Ez a jelenség szintje. Muszáj 
mégiscsak visszamenni a törté-
netbe. Amikor elindultak a szociális 
munkás képzések, az volt az ország 
nagy kérdése: Mi van előbb? Szüles-
senek meg a képzések, menjenek ki 
előbb az emberek a képzésből, és 
majd egyesével szülessenek a vég-
zetteknek munkakörök, vagy – egy 
másik stratégia, és ez jött be – szü-
lessenek olyan rendeletek, amik azt 
mondják, hogy szociális munkások 
kellenek különböző munkakörökbe, 
és amíg nem lesz elegendő számú 
szakképzett ember, addig lehet a 
lelkész és a pszichológus családgon-
dozó. 
   Sz.K.: Hányszor tolták már ki a ha-
táridőt? 
   Sz.E.: Én tanácsadó szakpszicho-
lógus vagyok, nem leszek soha csa-
ládgondozó.(…) 
 
És itt a diktafon „közbevágott”, és 
nem akart tovább dolgozni, ezért a 
felvételnek igen, azonban a beszél-
getésnek nem lett vége. 

Mindannyian fontosnak tartjuk a te-
repgyakorlatok fejlesztését, és az a-
lábbi javaslatokat fogalmazzuk meg: 
 
Fejéről a talpára kell állítani a te-

repgyakorlatokat: a praxis, a 
szakma legyen a megrendelő, és 
a képzés a szakmával közösen 
állítson össze olyan gyakorlati 

EEPILÓGUSPILÓGUS  
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hogy a szakmai területen képzett 
segítő, tereptanár, stb. legyen. 

Az Iskolaszövetségnek fontos 
szerepe van a képzés és a gya-
korlat viszonyának jobbításában: 
Kezdeményezzen széleskörű (a 
képzők és gyakorlóhelyek, terep-
tanárok közötti) egyeztetést a BA 
és MA képzésekben a terepgya-
korlatokról. 

A terep-akkreditáció fonalát ve-
gye fel az ISZ. A képző és terep-
intézmények együtt fogalmazzák 
meg az akkreditációs követelmé-
nyeket. 

Az interjút lejegyezte:  
SSZOBOSZLAIZOBOSZLAI K KATALINATALIN  

szkati@de-efk.hu 
 

nagyon, nagyon nagyon ! 
várjuk a hozzászólásokat, reflexió-
kat a szakmában dolgozóktól. Kí-
váncsiak vagyunk minden tapaszta-
latra, amit diákként, tereptanárként, 
oktatóként, munkatársként szerez-
tek az olvasók a terepgyakorlatok-
ról. Meggyőződésünk, hogy a szak-
ma megrendelése nélkül nem lehet 
jó képzést folytatni, és nem lehet a 
gyakorlati munkára felkészíteni a 
hallgatókat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sziasztok! 
A fenti interjú elolvasása után u-
gyanaz a hiányérzetem támadt, 
mint ami már évek óta gyakorta 
megjelenik, ha gyakorlati képzésről 
esik szó. Miért nem teszi fel végre 
valaki a kérdést, pontosabban; mi-
ért nem követeli ki valaki az érdemi 
választ a következőben:  
A központi költségvetés által finan-
szírozott szociális munkás képzés 
curriculumai elég világosan tartal-
mazzák az elméleti és gyakorlati 
képzés (óraszámok) arányát, hi-
szen ez az akkreditáció része. A 
központi költségvetésről szóló tör-
vény pontosan tartalmazza a hall-

Laci! 
Szerintem a valóság még ennél is 
cifrább! Kiindulópontod ugye az, 
hogy van egy emberi teljesítmény, 
ez esetben a tereptanár munkája, 
és az ezt fedező munkabér, illetve a 
kapcsolódó dologi kiadások költ-
ségvetési tétele. Ha a terepgyakor-
latot „projekt”-ként fognánk fel, ak-
kor mindezeket a tételeket számí-
tásba kellene venni. De mivel ezt a 
tevékenységet senki se így fogja fel, 
következésképpen senki se szá-
molja ki annak tényleges költsége-
it. Kérdés, hogy miért nem? 
A kérdés megválaszolásához ve-
gyük sorra a bármely jelképes, de 
mégiscsak kifizetett forintok útját! 
A tereptanár kap ugyan valami jel-
képes összeget, de ez szinte még a 
bérszámfejtésre reálisan fordítandó 
összegnél is kevesebb. Ezt azon-
ban a tereptanár veszi fel - közvet-
lenül a képzőhelytől -, nem pedig a 
terepintézmény, ahol alkalmazás-
ban áll. A tiszta helyzet ugyebár az 
lenne, ha a munkaidőben végzett 
munka ellenértékét a terepintéz-
mény kapná meg a képzőhelytől, s 
a többlet (vagy a magasabb értéket 
képviselő) munkáért a munkáltató 
magasabb díjazásban részesítené 
munkavállalóját. 
A mai gyakorlat ezzel szemben az 
(s csak megerősíteni tudlak eb-
ben), hogy a terepintézmény (mely 
egyaránt lehet önkormányzati, 
nonprofit vagy üzleti jellegű szolgál-
tató) a terepgyakorlat teljes ideje 
alatt ugyanúgy kifizeti a tereptanár 
munkabérét és az eközben felme-
rülő dologi költségeket (pl. fénymá-
solás), mintha az adott kolléga nem 
is lenne tereptanár. Tehát még 
csak tudomást sem vesz arról, 
hogy munkavállalója (a tereptanári 
díjazás erejéig) úgy tesz, mintha 
magánvállalkozó lenne, és ennek 
megfelelően, teljes lelki nyugalom-
mal zsebre is vágja a pénzt (szám-
lát ad róla vagy tiszteletdíjként kap-
ja, de hisz ez jelen szempontból é-
desmindegy). A terepintézmény vi-
szont a tereptanár részarányos 
munkabére és a szükségszerűen 
felmerülő dologi kiadások összegé-
vel támogatja a képzőhelyet.  
Ha tehát a teljes képzési óraszám 
harmada (?) terepmunka, akkor „a 
terep” a képzésre fordított összeg 
harmadával (negyedével?) támo-
gatja a képzést akkor, ha ezt nem 
utalja át neki senki. Márpedig nem 

HHOZZÁSZÓLÁSOKOZZÁSZÓLÁSOK  

gatói normatíva összegét. 
Mindezek alapján az intézmények 
elköltik a pénzüket, ami persze 
mindig kevesebbnek érződik, mint, 
amennyi valójában, annál meg az-
tán végképp kevesebbnek tartjuk, 
mint amennyit szükségesnek gon-
dolunk. És itt jön a kérdés. Mennyit 
költ a felsőoktatási intézmény a 
hallgatói normatívából a gyakorlati 
képzésre? S ebből mennyi kerül a 
terephelyekhez? 
Ha erre van válasz, akkor az előző-
ekben felemlített mutatószámok 
segítségével mindjárt arányszámok 
is képezhetők. Sajnos én még nem 
kaptam választ ezekre a kérdése-
imre, pedig feltettem őket. Ezért 
csak saját tapasztalataimra és kö-
vetkeztetéseimre alapozhatom vé-
leményemet, mely szerint az önkor-
mányzatok által lehívott, a szociális 
ellátások és szolgáltatások működ-
tetésére fordítandó normatíva, 
melynek végső kedvezményezettje 
a rászoruló volna, bizony a felsőok-
tatást finanszírozza a gyakorlati 
oktatáson keresztül. Hovatovább az 
önkormányzat egyéb bevételeiből is 
jut a felsőoktatás ezen tevékenysé-
gére, hiszen - mint tudjuk - nem ta-
karja be a normatíva az ellátásokra 
fordított kiadások költségeit, így a 
hallgatóra költött idő, fénymásoló-
papír, stb. mögött ezek a pénzek is 
megjelennek. 
Vajon ezzel az önkormányzatok tisz-
tában vannak-e? Vajon az OM tud-
ja-e, kalkulálja-e ezeket a külső fi-
nanszírozási forrásokat? Szerintem 
ezekre a kérdésekre többnyire a 
„nem” válasz a helyes. Helytelenül! 
Ráadásul, a gyakorlatot, mint telje-
sítményt sohasem a szociális intéz-
mény számolja el, hanem a képző. 
A közvetlen hasznok is a képzőnél 
csapódnak le, én nagyon kerestem, 
de eddig igen ritkán találtam meg a 
terepintézményeknél a pozitív szal-
dóra vonatkozó határozott tapasz-
talatokat vagy határozatlan véleke-
déseket.  
Az a vita, amiből Erikáék az interjú-
ban is ízelítőt adtak, számomra 
eléggé el- és mellébeszélősnek hat, 
miközben annyira egyértelműnek 
tűnnek azok az összefüggések, 
amikkel rendet lehetne vágni, s le 
lehetne verni a cölöpöket ebben a 
mangróve-mocsárban. 
 

 WWÉBERÉBER L LÁSZLÓÁSZLÓ  
< weber.laszlo@veszprem.hu > 
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A tereptanárral közösen felvett, kli-
ensekkel történő interjúkon, meg-
beszéléseken, tárgyalásokon a hall-
gató szerepe a megfigyelés.  
A tereptanár által vezetett család-
gondozás során aktív részt vállal-
nak az interjúk elkészítésében, a 
családtörténetek, és a problémák 
feltárásában. Önálló feladatokat 
látnak el a levelezésben, adminiszt-
rációban, hivatalos ügyek intézésé-
ben. 
Célunk az, hogy minél több esettel 
megismerkedjenek, amelyekben 
önálló feladatokat végezhetnek. 
Amennyiben elegendő a gyakorla-
ton eltölthető idő, arra is lehetősé-
gük van, hogy a megismert, és nagy 
önállósággal gondozott család 
ügyét végig vigyék.  
 

Hallgatóink az egyéni esetkezelé-
sen kívül a csoportmunkába is be-
kapcsolódnak. Gyakorlati munkájá-
nak egyik gerincét ez adja meg. 
Központunk minden pénteken 
klubfoglalkozást tart a nálunk meg-
forduló összes gyermek számára. 
Ennek szervezésében, lebonyolítá-
sában aktív szerepet vállalnak/vál-
lalhatnak. Arra is lehetőségük van, 
hogy az intézményünk által szerve-
zett egyéb csoport-foglakozásokon 
is részt vegyenek. Úgy gondoljuk, 
ha minél többet találkoznak a gye-
rekekkel - nem családgondozói sze-
repben - annál jobban ki tudnak ve-
lük alakítani olyan bizalmi viszonyt, 
ami a családokkal folyó munkát 
megkönnyítheti, és segíti. 
 

Információk gyűjtésére, szükségle-
tek azonosítására, az erőforrások 
feltérképezésére lehetőségük van 
mind az egyéni esetkezelések, 
mind a csoport-foglakozások során. 
A gyakorlati idő közepére már az 
egyéni esetkezelésben különbséget 
kell tenniük az alapellátásban, vé-
delembe vételben, szakellátásban, 
és más gyermekvédelmi intézke-
désben lévő családgondozás folya-
matai között, a konkrét eseteket 
végigkövetve.  
A gyakorlat során rendszeresen 
részt vesznek felülvizsgálatokon 
(gyámhivatal, jegyzői gyámható-
ság), tárgyalásokon (átmeneti-, tar-
tós nevelés felülvizsgálata, véde-
lembe vételi felülvizsgálat), elhelye-
zési értekezleteken, teameken, e-
gyéb megbeszéléseken (esetkonfe-
rencia, szakmaközi megbeszélés). 
A gyermekjóléti szolgálatban dolgo-

 

Hogyan is kezdődik nálunk egy hall-
gató gyakorlata? 
A felsőoktatási intézményektől a 
hallgatók feladatul kapják a terep-
intézmények felkeresését, majd a 
számukra megfelelő kiválasztását. 
Az is előfordul, hogy a hallgatók kö-
zött szájról-szájra terjednek a „jó” 
gyakorlati helyek, így telefonon már 
jóelőre bejelentkeznek hozzánk. 
Teamünkön megbeszéljük, hogy ki 
szeretne gyakornokot fogadni, és a 
fogadóképes tereptanár veszi fel a 
kapcsolatot a gyakorlatra jelentke-
zett hallgatóval. Az ők négyszem-
közti beszélgetését követően dől el, 
hogy el tudják-e képzeli egymással 
a közös munkát a következő egy-
két szemeszterre. Amennyiben 
mindketten igennel felelnek a fej-
ben és gyakran nyíltan, egymásnak 
is feltett kérdésre, akkor a szerző-
dés megkötését követően, a félév 
megkezdődésekor megkezdi ná-
lunk a hallgató gyermekjólétis te-
repgyakorlatát. 
 

Az első napon a hallgatók titoktar-
tási fogadalmat írnak alá. Az első 
napok az intézmény, a kollégák 
megismerésével telik el. A terepta-
nár gondoskodik arról, hogy a hall-
gató biztosan megismerkedjen a 
gyermekvédelmi rendszerrel, és 
kérdéseit is megfogalmazhassa. Át-
tanulmányozzák a Gyermekvédelmi 
törvényt, a kapcsolódó rendelete-
ket, és elolvassák a Fióka éves be-
számolóit, szakmai programját. E-
zen alapok megszerzése után már 
élesben megy a munka. 
A hallgató megismerkedik a terep-
tanár eseteivel, amelyek segítségé-
vel, gyakorlati oldaláról látja a csa-
ládgondozást. Megismerkedik a ke-
rület/település szociális, oktatási 
ellátórendszerével, amelyet majd i-
gyekszik használni a kliensek érde-
kében. 

utalja. S ahogy említed: a képzési 
normatíva kb. negyede a terepin-
tézményeket illetné. 
Kérdésedre tehát az a válaszom, 
hogy mivel az akármilyen csekély 
összeg közvetlenül a tereptanár 
zsebébe vándorol, ő mindenkép-
pen „jól jár”, hisz a bérét egyszer 
már megkapta a munkáltatójától. S 
mivel a tereptanári feladatát - érte-
lemszerűen - munkaidőben végzi, 
tehát amit kap, az a munkabérének 
(jelképes) megemelését jelenti – az 
ő nézőpontjából. Valószínűleg sok-
kal fontosabb lehet azonban az a 
nehezen forintosítható presztízs, a-
mit a képzőhellyel kialakuló kap-
csolatával nyer. Ő is és a terepin-
tézmény is. 
Véleményem szerint az oktatás-fi-
nanszírozás nagy trükkje a fent vá-
zolt, rejtett bér- és presztízsemelési 
mechanizmus fenntartása - a „tisz-
ta vizet a pohárba” típusú helyzet 
szorgalmazása helyett. 
E téren a tereptanárok egyazon ci-
pőben járnak a képzőhelyek külső 
óraadóival, akiknek óradíjai majd 
hasonló mértékben aránytalanul a-
lacsonyabbak a főállású munkatár-
sak havi fizetését óradíjra lebontott 
összegekhez képest. Ráadásul az ő 
esetükben is többnyire a munkálta-
tójuk állja az óraadáshoz szüksé-
ges költségeket. Hát itt tartunk. Ér-
demes lenne erről szélesebb kör-
ben is tárgyalni!  
(Fentieket különösen a tereptanár 
szociális munkások érdekvédelmét 
ellátó szakmai szervezet tagjainak 
és vezetőinek figyelmébe aján-
lom…) 

GGOSZTONYIOSZTONYI G GÉZAÉZA  
< gosztonyi@budapest.hu > 

  

A „Fióka” Gyermek-  
és Ifjúságjóléti Szolgálat  

munkatársainak megjegyzései  

Szociális munkás (1.) 
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zó szociális munkások feladata az 
átmeneti nevelésben élő gyerekek 
szüleinek gondozása. Ezeket a gye-
rekeket időnként meglátogatjuk 
gondozási helyükön, így a hallgató-
nak arra is lehetősége van, hogy 
gyermekotthonokba is ellátogasson 
tereptanárával. 
Részt vehetnek a kerület Szociálpo-
litikai Bizottságának ülésén. 
 

Sok időt, beszélgetést fordítunk ar-
ra, hogy a gyakornok a megismert 
kliensek felé mindig empátiával for-
duljon, autonómiájukat tiszteletben 
tartsa. El tudja határolni magát a 
kliensek problémájától, rendszer-
ben lássa az eseteket, felismerje a 
játszmákat, és tudja távol tartani 
magát ezektől. 
A gyakorlat során folyamatosan e-
gyeztetjük véleményüket, tapaszta-
latainkat, így folyamatosan lehetett 
kontrollálni azt, hogy a gyakornok 
mit lát, és hogyan hasznosítja el-
méleti ismereteit. 

A Fiókában töltött hét évem alatt 
szinte minden tanévre jutott egy 
gyakornok. Más-más felsőoktatási 
intézményből jöttek, más-más idő-
tartamra. Volt közülük, aki csupán 
30 órát, legtöbbjük fél évet, egy 
gyakornok pedig egy egész évet 
töltött intézményünknél. Különböző 
elméleti tudással rendelkeztek, 
ennek megfelelően különböző meg-
állapodást kellett velük kötni a gya-
korlat idejének beosztására. Mind-
egyikőjük számára a gyermekvédel-
mi rendszer felépítésének, a gyer-
mekjóléti szolgáltatás elemeinek 
tisztázásával kellett kezdeni a gya-
korlatot. A gyermekvédelmi törvény 
ismerete nem bizonyult elegendő-
nek a terepen való eligazodásuk-
hoz. Mindezeken túl mégis az a 
véleményem, hogy egy sikeres te-
repgyakorlat elsődleges feltétele a 
gyakornok személyiségében, elhi-
vatottságában rejlik. A gyakorlat 
komoly munka mind a hallgató, 
mind az őt vezető tereptanár szá-
mára. A terep és a tereptanár akkor 
tud igazán sokat adni, ha a hallgató 
érdeklődik, sokat kérdez, aktívan 
részt vesz az intézmény munkájá-
ban. Így hamar eldől, hol, miben 
van szüksége támogatásra, milyen 
témába érdemes jobban bevonni. 
Mi az erőssége, mi az, amiben több 
gyakorlatot kell szereznie. Ha jó a 

terep, ha jó a tereptanár, és nyitott 
a hallgató, akkor lehet igazán ered-
ményes a gyakorlat. Akkor nem 
csak a hallgató gazdagodik, hanem 
a tereptanár, és igazán szerencsés 
esetben a terepintézmény is. A gya-
korlat remek lehetőséget ad a szo-
ciális munkásnak arra, hogy átlás-
sa, értékelje saját munkáját is. Se-
gít abban, hogy kissé el tudjon sza-
kadni a kizárólagosan gyakorlati 
szempontoktól, és lépést tudjon 
tartani a szakma elméleti fejlődé-
sével is. 
Amikor - mert volt ilyen is - egy hall-
gató csupán „le akarja tudni” a 
gyakorlatát, és ennek megfelelően 
a puszta megjelenésével kíván ele-
get tenni a követelményeknek, az 
keserves mind az ő, mind a terep-
tanár (mind az intézmény) számá-
ra. Szerencsére ez ritkán fordul elő, 
mivel az előzetes interjú során le-
hetőség van az elvárások kölcsö-
nös tisztázására. 
 

Abban a szerencsés helyzetben va-
gyok, hogy tereptanárként olyan 
hallgatókkal találkoztam, akiknek 
fontos volt az intézményünkben el-
töltött gyakorlat. Ez nagyon meg-
könnyítette a munkát: érdeklődő, 
tapasztalni és a gyakorlati munkát 
valóban megszeretni vágyó embe-
reket ismertem meg bennük. 
A féléves gyakorlat alatt tapasztala-
taim szerint a hallgatók azt igényel-
ték jobban, hogy sok családot, élet-
helyzetet megismerhessenek, részt 
vehessenek az ügyek gyakorlati in-
tézésében, s jelezték, hogy a gyer-
mekvédelmi rendszer teljes megis-
meréséhez és megértéséhez na-
gyon fontos volt számukra, hogy „é-
lőben” tapasztalhatták a különböző 
helyzeteket. 
Minél több helyre vittem el őket, 
annál inkább átlátták a rendszert, s 
a félév végére teljes rálátásuk volt 
a gyermekvédelemre. Elmondásuk 
szerint az egész szociális rendszer 
működését is sikerült ez idő alatt 
átlátniuk. 
Kevésbé igényelték az elméleti ok-
tatást, természetesen gyakorlatuk 
eleje erről szólt, mindent elolvas-
tak, ami kellett az intézmény és a 
gyermekvédelem megismeréséhez, 
de aktív közreműködésük nélkül ez 
nagyon kevés lett volna. 
A hallgatók jelentkezésük alkalmá-

val elmondták, hogy ők azért akar-
nak hozzánk jönni, mert itt, azt hal-
lották, hogy sokat kell dolgozni, 
nem lehet ellógni a gyakorlatot, 
nagyon kemény, de megéri. 
 

 

A gyakorlat első heteiben minden-
be egy picit belekóstol az ember. Az 
első pár hét a benyomásgyűjtés, á-
ramlás időszaka volt számomra. Az 
ember rögtön belekerül esetekbe, 
ahogy a tereptanárával kimegy egy 
olyan családhoz, amellyel már évek 
óta kapcsolata van a szociális mun-
kásnak. Egy folyamatba csöppensz 
bele rögtön. Míg betanulósként 
strukturáltabban készülsz fel egy 
családdal való kapcsolatfelvételre. 
Az elméletet tanulmányozni kell 
néhány napig, aztán pár héten be-
lül egyre önállóbb lesz az ember.  
Utólag visszagondolva, a terepgya-
korlat szerepe talán az lehet, hogy 
a szociális munkás készségeket 
(skilleketJ) ismerjen fel a gyakor-
nok magában (és tereptanárában), 
idővel ezeket, a terepgyakorlat vé-
gén, az önálló esetvezetésben gya-
korolhassa. A betanulás időszaka 
alatt van egy kifutási idő, hisz né-
hány hónap alatt realizálódik, tud-e 
állandó klienskapcsolatban, kliens-
közelben „élni” a szociális munkás.  
 

A felelősség betanulósként min-
denképpen nagyobb. A betanulás-
sal összevetve azt gondolom, hogy 
gyakornokként kisebb a felelősség. 
Hallgatóként, bár kevesebb elméle-
ti tudással rendelkezik az ember 
(hiszen az egyetem felénél kell gya-
korlatot csinálni), de a sok új isme-
ret, tapasztalat rendszerezésében 
segít a tereptanár. Betanulósként 
nagy a felelősség, mert nincs körü-
lötted védőburok, és van tétje: ha 
nem sikerül a próbaidő, elvesztheti 
az ember az állását. Betanulósként 
már a team tagja vagy, gyakornok-
ként hetente csak kétszer-három-
szor vagy itt. Betanulósként teljes 
jogú munkatárs vagy. Hallgatóként 
- bár nem vagy team tag -, de a vé-
leményed fontos lehet. Munkavál-
lalóként több kérdésben érintett 
vagy. 
 
 

 

Szociális munkás (2.) Szociális munkás (3.) 

Szociális munkás (4.) 

Gyakornokként - betanulósként 
(ő korábban nálunk volt gyakornok, 

most pedig betanulós) 
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A kéthetenkénti terepkísérő szemi-
náriumon, többedmagaddal vagy 
hasonló helyzetben, ráadásul kü-
lönböző terephelyeken gyakorolnak 
a hallgatók. Nekem kevés volt két-
hetenként az a 20-25 perc, ami 
rám jutott. Sok szakmai és belső 
dilemma felmerül, amiket jó lenne 
valahol (akár szupervízió-szerűen) 
kibeszélni. A sodrás, az új ismere-
tek sok dilemmát, kétséget vetnek 
fel, melynek fogadására, feldolgo-
zására, megoldására az egyetemi 
oktatás kevéssé készít fel. Vala-
hogy közelíteni kéne az elméleti (e-
gyetemi) és gyakorlati (gyakornok) 
síkot. Így nagy felelősség hárul a te-
reptanárra, neki kell figyelnie, hogy 
mit bír a hallgató. 
 

Betanulósként van egy leszakadási 
folyamat, amit hallgatóként nem ta-
pasztalsz meg, a kifutási idő végére 
önállósodnod kell. Ez kicsit félelme-
tes érzés, amit korábban nem ta-
pasztalt meg az ember. 
 

A gyakorlatnak van egy íve, elindul 
a kezdetektől és lehet tudni, h mi-
kor lesz vége. Szociális munkás-
ként pedig nem lehet tudni, hogy 
hol a vége ... 
 
 
 
 
 
 

 

Szerintem a terepgyakorlat lénye-
ge, hogy betekintést nyerhessünk a 
szociális munka folyamatába és a 
terepintézmény működésébe. Eh-
hez nélkülözhetetlen egyfajta e-
gyüttműködés a tereptanárral. Ez 
alatt azt értem, hogy partnerként 
kezeljen; tanítani és ne okítani a-
karjon. Ezen felül ne azokat a mun-
kákat bízza rám, amelyek nem a 
szociális munka feladatköréhez 
tartoznak (postára járkálás, kávéfő-

kám, nem kell ezért külön jutalmat 
adnia. De lehetetlen volt lebeszélni. 
Letette az asztalra a csokit és el-
szaladt, én persze becsületesen 
felkaptam és rohantam utána, 
hogy visszaadjam. Természetesen 
fél városunk meglepődött arccal 
nézte az utcán a történéseket, és 
még a csokit se tudtam visszaadni, 
mert a néni eltűnt. De nem hagyott 
nyugodni a dolog, hát kibontottam 
a csokit és letettem arra az asztal-
ra, ahol a gyerekek várták szüleik-
kel, hogy sorra kerüljenek. Így hát, 
volt is csokim, meg nem is. 

Miután visszatértem a helyemre a 
csokival a kezemben, azon gondol-
kodtam, hogy milyen érdekes, hogy 
egy csokin dilemmázok. Hiszen 
csak egy apró finomság, amit na-
gyon szeretek. Ugyan ki venné ész-
re, ha megenném! Igenis rendes 
vagyok, hogy kitöltöttem azt a 
nyomtatványt, meg is érdemlem a 
csokit. 
Aztán végiggondoltam, hogy valójá-
ban nekem az a hivatásom, hogy 
másokon segítsek. Ezért minden 
hónapban megkapom majd a „ju-
talmam”, amiből vehetek csokit, e-
leget. 
Viszont vannak olyan emberek, a-
kik nagyon ritkán vagy talán soha 
nem is engedhetik meg maguknak 
ezt az apróságot. Ők igazán megér-
demlik, ezért kapták meg a csokit 
az újabb segély nyomtatvány kitöl-
tésre szüleikkel várakozó gyerme-
kek. 
Az is fontos, hogy nem az adni kí-
vánt jutalom értéke számít, mind-
egy, hogy egy csokoládé vagy egy 
köteg ötezres. Hiszen a Szociális 
Munka Etikai Kódexe szerint is: 
„A szociális munkás előzetesen 
tájékoztatja kliensét az általa 
igénybevett szolgáltatás esetleges 
anyagi feltételeiről.  
A szociális munkás egyéb ellen-
szolgáltatást nem kérhet, és nem 
fogadhat el.” (A Szociális Munka 
Etikai Kódexe 2005, 21. pont) 
Mivel Intézményünk minden eset-
ben díjmentes szolgáltatásokat 
nyújt, ezért nem tehetem, hogy a-
kár a csokit, akármit elfogadjak 
munkámért cserébe. Feladatom 
minden esetben az, hogy biztosít-
sam klienseimet arról, hogy nem 
őnekik kell fizetni a segítségért, ha-

zés). Szemináriumi tapasztalataim 
alapján sajnos vannak terephelyek, 
ahol a hallgatók hasonló feladatok-
kal foglalkoznak. 
Az intézmény részéről fontosnak 
tartom azt, hogy ne titkolja el a 
valóságot. Szintén szemináriumi 
tapasztalataim alapján vannak 
olyan terephelyek, amelyek például 
nem engedélyezik a hallgatóknak, 
hogy a költségvetést tanulmányoz-
zák. Ebből én arra következtetek, 
hogy félreértelmezik a szerepünket. 
Mi nem kritizálni és lebuktatni 
akarjuk az intézményeket, hanem 
tanulni akarunk a sikereikből és a 
hibáikból. Ez a tereptanárokra is 
érvényes. Nem csak a sikertörténe-
tekre vagyunk kíváncsiak, nem a 
tökéletesből tanulunk, hanem az 
összetett és bonyolult, néhol hibá-
san kezelt esetekből is. 

 

A Pécsi Tudományegyetem Illyés 
Gyula Főiskolai Kar III. éves szociá-
lis munkás hallgatójaként a féléves 
integrált gyakorlatomat a Sárbogár-
di Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálatnál töltöttem. Ott tartózko-
dásom alatt megismertem a szol-
gálat működését, felépítését. Részt 
vehettem a családgondozók mun-
kájában, és betekintést nyerhettem 
a kliensek mindennapi életébe, 
problémáiba. 
Kezdetben nagyon egyszerű esete-
ket kaptam, de egyszer csak jött ez 
a nem mindennapi eset. Egy néni-
nek segítettem abban, hogy átnéz-
tem a Közgyógyellátás igénylésé-
hez a szükséges nyomtatványt. 
Mikor végeztem a néni nagyon há-
lás volt és adni akart nekem egy 
tábla mogyorós csokit (a kedven-
cem). Rossz érzés volt, mert tud-
tam, hogyha nem fogadom el, meg-
sértem őt. Azért próbáltam neki 
magyarázni, hogy nekem ez a mun-

MM ITIT  VÁROKVÁROK  GYAKORNOKKÉNTGYAKORNOKKÉNT    
AA  TEREPINTÉZMÉNYTŐLTEREPINTÉZMÉNYTŐL??  

EETIKAITIKAI  DILEMMÁKDILEMMÁK  EGYEGY    
MOGYORÓSMOGYORÓS  CSOKICSOKI  MIATTMIATT  

ÉSÉS  AMIAMI  MÖGÖTTEMÖGÖTTE  VANVAN::  

MM II  LEHETLEHET  AZAZ  EGYETEMEGYETEM  SZEREPESZEREPE    
A A TEREPGYAKORLATTEREPGYAKORLAT  ALATTALATT? ?   
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2007. április 12-14. között Pécsett 
rendezték meg a XXVIII. Országos 
Tudományos Diákköri Konferencia 
Társadalomtudományi Szekcióját.  
A szociális munka, szociálpolitika 
témakörben az indulók nagy száma 
miatt két alszekcióban került sor a 
nemes versengésre. Ennek megfe-
lelően az eredményhirdetéskor 
mindkét szekció első három helye-
zettjét díjazták. Az alábbiakban e 
dolgozatok kivonatait közöljük. 
 

 

Témavezető: dr. Varga Szabolcs fő-
iskolai adjunktus (NYME-BPFK) 
Intézmény: Nyugat-Magyarországi 
Egyetem Benedek Elek Pedagógiai 
Főiskolai Kar 
 
 

A fogyatékossággal élő emberek 
nem csak a sérülésükből adódó 
problémákkal találják szembe ma-
gukat nap, mint nap, hanem egy 
vajmi kevéssé toleráns, teljesít-
mény-centrikus társadalom előíté-
leteivel is meg kell küzdeniük. Az e-
sélyegyenlőség megteremtésének 
kérdése egyre fontosabb, mert a fo-
gyatékossággal élők jelenleg a ma-
gyar társadalom leghátrányosabb 
helyzetű csoportjai közé tartoznak. 
Az esélyegyenlőség megterem-
tésének egyik legfontosabb szín-
tere az iskola. 
Témaválasztásom az oktatás kér-
déskörén belül a felsőoktatási kép-
zésre esett. Elsősorban annak okát 
kerestem, hogy miért csak ilyen kis 
létszámban képviseltetik magukat 
a fogyatékossággal élők ezen az 
oktatási szinten. Illetve, hogy az in-
tézmények mennyire tesznek ele-
get az esélyegyenlőség megterem-
tését szolgáló előírásoknak.  
A dolgozat két különálló részből áll. 
Az első rész olyan elméleti kérdése-
ket vet fel, mint a fogyatékosság 
definíciója, a társadalmi helyzet, il-
letve a nemzetközi és a hazai jogi 
keretek. A második részben a kuta-
tást ismertetem. 
A témát azonban nem a sérült hall-
gatók szemszögéből közelítettem 
meg, hanem az intézmények fogya-
tékosügyi koordinátorait kerestem 
fel kérdéseimmel. Így az ő vélemé-
nyükre hagyatkozva írtam le a fo-
gyatékossággal élők helyzetét és 
lehetőségeik érvényesülését. 
Összességében azt tapasztaltam, 
hogy függetlenül attól, hogy vannak 
hiányosságai a jogi szabályozás-
nak, az igazán komoly probléma az, 
hogy a meglévő szabályok és lehe-
tőségek sem érvényesülnek, tehát 
elsősorban az intézmények önálló 
döntése az, hogy mennyi időt, ener-
giát és pénzt fordítanak a fogya-
tékossággal élő hallgatók segíté-
sére.  

AAZZ OTDK T OTDK TÁRSADALOMÁRSADALOM--
TUDOMÁNYITUDOMÁNYI S SZEKCIÓZEKCIÓ    

NYERTESNYERTES  PÁLYÁZATANAKPÁLYÁZATANAK    
BEMUTATÁSABEMUTATÁSA  

nem a munkáltatómnak.  
 

Igen hasznos és értékes volt szá-
momra a Sárbogárdi Családsegítő 
és Gyermekjóléti Szolgálatnál töl-
tött gyakorlati időm, mert mindazt, 
amit eddigi tanultam, (bár az „ado-
mányokról”, és a velük kapcsolatos 
dilemmákról eddig csupán érintőle-
gesen tanultunk) a valóságba is át-
vihettem, a gyakorlatban is alkal-
mazhattam. Érdekes érzés volt az 
is, ahogy láttam a valóságban azt, 
amit megtanultam az iskolában. 
A szakmai identitástudatom kialakí-
tásához nagyban hozzájárult a te-
repmunka. Az intézményben min-
den adott ahhoz, hogy magas szín-
vonalú szakmai munkát végezze-
nek, a szakemberek személyisége, 
felkészültsége, hivatástudata pél-
daértékű számomra. Az ott dolgozó 
szakemberek nagyon segítőkészek 
voltak velem szemben, úgy érzem 
minden téren sokat tanultam tőlük. 
Igazán sokat segítettek nekem eme 
etikai dilemmám megoldásában is, 
hiszen támogatták azt az elképze-
lésem, hogy a csoki valójában nem 
engem illet.  

MMÉSZÁROSÉSZÁROS J JUDITUDIT    
< mjucus19@citromail.hu > 

Fogyatékos hallgatók  
helyzete a felsőoktatásban 

Hanzséros Mária 
(NYME - BPFK) 

I. szekció, 1. helyezés 

FFIZESSIZESS  ELŐELŐ  AA HÁLÓ HÁLÓ--RARA! !   
Szeretnéd-e, hogy munkatársaid is ugyanolyan 
informáltak legyenek, mint Te? Hogy szakmai 

téren félszavakból is megértsétek egymást?  
 

FFIZESSIZESS  ELŐELŐ  AA HÁLÓ HÁLÓ--RARA!  !    
600.-Ft/hó x 12 hó = 7.200 Ft/év  

HELYETTHELYETT:   6.000,:   6.000,-- F FTT /  / ÉVÉV    
 

 
Előfizetési  
feltételek  
a 23.oldal  

jobb  
hasábjában! 

  



Terepgyakorlat - HÁLÓ 

18 

A társfüggők gyenge kapcsolatai-
nak változása. Összehasonlító ku-
tatás a pécsi Al-Anon önsegítő cso-
port tagjai és a pécsi családsegítő-
és gyermekjóléti szolgálat kliensei 

körében 

védelmi rendszerben. A statisztikai 
adatokból is kiderül, hogy minél ko-
rábban, és minél hatékonyabban 
kell elkezdeni a bűnözés elleni fel-
lépést. Dolgozatom egyik eredmé-
nye mindenképpen az, hogy a mai 
javítóintézetekben elengedhetetle-
nül fontos a szakképzett szociális 
munka jelenléte. 

Témavezető: Sámson Tímea főisko-
lai tanársegéd (NYME - BPFK)  
Intézmény: Nyugat-Magyarországi 
Egyetem Benedek Elek Pedagógiai 
Főiskolai Kar 
 
 

Diákköri dolgozatomat két nagy 
részre osztottam fel. Az első rész-
ben témám elméleti megközelíté-
sét tárom az olvasó elé, míg a má-
sodik részben kutatásom gyakorlati 
bemutatása és elemzései szere-
pelnek. 
Az első fejezetben, Romániában é-
lő magyar kisebbség életútját mu-
tatom be, a tragikus trianoni béke-
diktátumtól a rendszerváltásig, 
majd rávilágítok arra a párhuzam-
ra, mely a romániai illetve a ma-
gyarországi kisebbségek között fe-
dezhető fel. A romániai magyarok 
identitás-harca és a magyarországi 
cigány kisebbség megmaradása 
érdekében tett lépései között van-
nak közös pontok. A romániai ma-
gyar kisebbséget Magyarország le-
szakadt részeként kezelem. Ilyen 
megfontolás alapján a magyar tu-
domány által is elfogadott szakem-
berek nevelési és érzelmi momen-
tumait jelenítem meg. 
A szociálpolitika és a szociális mun-
ka már több évszázada jelen van 
társadalmunk életében. Szakmai 
módszereit és eszközrendszerét az 
egyházak is alkalmazni tudják, kari-
tatív tevékenységük gyakorlásá-
ban. Az egyházak, mint „segítő szol-
gálatok” mindig nagy részt vállaltak 
magukra - dolgozatom gyakorlati 
része is ezt mutatja be. 
A szociális munka egyik legfonto-
sabb feladata a gyermekek jó úton 
tartása, s ehhez a szakembereknek 

(így a szociál-pedagógusoknak is) a 
nevelés pedagógiai és érzelmi 
módszereivel és elméleteivel tisztá-
ban kell lenniük. A nevelés elsőd-
leges színtere a család, melynek a 
szocializáció az egyik legfontosabb 
feladata. Röviden áttekintem az ál-
talános szocializáció feltételeit, 
majd a pedagógiai nevelés alapel-
veit mutatom be. Az affektív meg-
közelítésben a személyiség alaku-
lását az önértékelés és az optimiz-
mus, valamint a nemek közötti kü-
lönbözőségek elméleteit vázolom 
fel. 
Kutatásom két részből tevődik ösz-
sze: az első részben bemutatom a 
tanulmány alanyainak környezetét, 
és az általam kiválasztott Szent Fe-
renc Alapítvány munkásságát. A ku-
tatás második részében térek rá a 
kutatási probléma és kiválasztás 
megfogalmazására, majd az alkal-
mazott eljárásokra. A hipotézisek 
ismertetése után a kérdőívek fel-
dolgozásának eredményeit muta-
tom be, majd azok pedagógiai, 
pszichológiai és szociál-pedagógiai 
vonatkozásait elemzem. 
Mindezek alapján, szíves figyel-
mükbe ajánlom a dolgozat elolva-
sását.  

 
 
 
 
 
 
 

Témavezető: dr. habil Kelemen Gá-
bor tanszékvezető, egyetemi do-
cens (PTE BTK)  
Intézmény: Pécsi Tudományegye-
tem Bölcsészettudományi Kar 
 
 

A kutatás célja annak bemutatása, 
hogy a szenvedélybetegek hozzá-
tartozóinak gyenge kapcsolatai el-
térnek-e, és ha igen, milyen módon 
és mértékben a populáció gyenge 
kapcsolatainak mintájától. A vizs-
gálat célkitűzése továbbá annak 
feltárása, hogy az Al-Anon önsegítő 
csoport gyűlésein való, viszonylag 
rendszeres és régóta tartó részvé-
tel, illetve a családsegítő-és gyer-
mekjóléti szolgálatnál megvalósuló 
kliens-szakember kapcsolat milyen 
hatással van a társfüggők gyenge 

Az új felsőoktatási törvény már sok-
kal nagyobb hangsúlyt fektet az e-
sélyegyenlőség megteremtésére, 
mint az elődje. Azonban lehet, hogy 
a törvényi szabályozás nem elég, 
hiszen csak akkor éri el a célját, ha 
azt az illetékes vezetők megfelelő 
mértékben pártolják és megpróbál-
ják érvényesíteni. 

Témavezető: Varga István, főiskolai 
adjunktus (PTE - IGYFK) 
Intézmény: Pécsi Tudományegye-
tem, Illyés Gyula Főiskolai Kar 
 

Elsődleges célom volt a kutatásom 
során a fiatalkorú bűnelkövetőkkel 
mélyrehatóbban megismerkedni, 
elmélyülni a témában, mind szociá-
lis munkás szemmel, mind pedig 
jogi aspektusból. A téma terjedel-
me elég nagy, ezért én a kutatáso-
mat leszűkítettem a magyarországi 
javítóintézetekre, ezen belül is az A-
szódi Javítóintézetre. 
Kutatási célom annak bebizonyítá-
sa volt, hogy ma Magyarországon a 
megfelelő szabályozás és a szoci-
ális munka együttes működtetésé-
vel lehet pozitív irányú javulást elér-
ni a javítóintézeti nevelésre ítélt fia-
talkorú bűnelkövetőknél. Mivel egy 
ilyen típusú intézetben elengedhe-
tetlen a megfelelő szabályzás épp-
úgy, mint a megfelelő egyéni illetve 
csoportos szociális munka. 
Hipotézisem bizonyításához végig-
vezettem a XX. században keletke-
zett jogszabályokat, kiemelve és e-
lemezve a fontosabb részeket. 
Megpróbáltam összefüggést keres-
ni a jogi szabályozások és a gyer-
mekvédelmi törvény között. Emel-
lett a meglévő irodalmakból szed-
tem össze a témához kapcsolódó 
fontosabb passzusokat. A létrejött 
statisztikai adatokat újra elemez-
tem a témám szempontjából, ezen 
kívül interjúkat készítettem. 
A kutatásom során próbáltam rávi-
lágítani arra, hogy ma Magyarorszá-
gon milyen bonyolult a fiatalkorúak 
szabályozása, hiszen egy-egy gyer-
mek, a javítóintézeti nevelést meg-
előzően már benne van a gyermek-

Szalóki Lívia  
(PTE-BTK) 

II. szekció, 1. helyezés 

Kocsispéter Edit 
(NYME - BPFK) 

I. szekció, 3. helyezés 

Jót tenni jó. A dévai Szent Ferenc 
Alapítvány tevékenységének  

bemutatása a szociális munka 
szempontjából 

Hirsch Aranka Janka 
(PTE - IGYFK) 

I. szekció, 2. helyezés 

Az Aszódi javítóintézeti nevelés 
(jogi szabályozás és szociális mun-
ka fiatalkorú bűnelkövetőkkel javí-
tóintézetekben Magyarországon) 
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A tanulmány olvasója megtudhatja, 
hogy miért gondolom, hogy szükség 
van internetes segítségnyújtásra, 
milyen célcsoportok esetében a-
jánlható a használata, és mely for-
mája. 
Természetesen interneten csak o-
lyan személy kérhet és kaphat se-
gítséget, akinek megvan a lehető-
sége, hogy számítógép és internet 
közelbe kerüljön, és képes használ-
ni a szolgáltatás igénybevételéhet 
szükséges technológiákat. Ezért ki-
emelt figyelmet fordítok arra, hogy 
hogyan lehet az emberek esélye-
gyenlőségét növelni az e szolgálta-
tásokhoz való hozzájutásban, vala-
mint, hogy ne pusztán a lelki, ha-
nem a szociális jólét megteremté-
sét, helyreállítását illetve a problé-
mák megelőzését, a közösségek e-
rősítését is szolgálhassa az on-line 
segítés. 
Bemutatom, hogy jelenleg milyen 
internetes lelkisegély-szolgáltatá-
sok működnek. Ezzel kapcsolatos 
kérdőíves kutatásom két nagy kér-
déscsoportot jár körbe: magára a 
szervezetre vonatkozó kérdéseket 
vizsgáltam, például azt, hogy mi-
lyen körülmények között dolgoznak 
ezekben a szolgáltatásokban a se-
gítők, milyen a szervezetek struktú-
rája, milyen motiváló tényező hatá-
sára, mióta, milyen módszerekkel 
és szakemberekkel dolgoznak, és 
nem utolsósorban, hogy milyen e 
szervezetek finanszírozása.  
A kutatás második részében azt 
vizsgáltam, hogy maguk a segítők 
hogyan értékelik saját munkájukat, 
helyzetüket, megbecsültségüket, 
felkészültségüket és eszközeiket; 
elégségesnek tartják-e, hogy képe-
sek legyenek segíteni, mennyire 
túlterheltek, és fenyegeti-e őket a 
kiégés. 
A válaszok és megfigyeléseim alap-
ján a dolgozat végén összegzem, 
hogy mit tudunk a magyarországi 
internetes szolgáltatásokról, milyen 
problémákkal küzdenek, és javas-
latokat adok a szolgáltatások jövő-
beni fejlesztéséhez. 

Témavezető: Tordainé Vida Katalin, 

kapcsolataira. A kérdések megvála-
szolására interjúkat készítettem a 
pécsi Al-Anon tagjaival, és a pécsi 
családsegítő-és gyermekjóléti szol-
gálat klienseivel Az interjúk során a 
mélyinterjú, a narratív interjú, a kli-
nikai beszélgetés és az oral history 
módszereit alkalmaztam.  
A vizsgálati adatok elemzése alap-
ján elmondható, hogy mind az ön-
segítő csoport látogatása, mind a 
kliens-szakember kapcsolat befo-
lyásolja a társfüggők gyenge kap-
csolatait, kiszélesíti kapcsolati há-
lójukat; azonban jelentős eltérés 
mutatkozik az Al-Anon és a kliens 
szakember kapcsolat hatására be-
következett változást illetően. Az Al-
Anon tagjai tudatosan kezelik sze-
mélyiségük és a szenvedélybeteg 
hozzátartozójukhoz való kapcsola-
tuk változását, gyenge kapcsolataik 
változása azonban nem tudatosan 
történik, hanem a bennük bekövet-
kező átalakulás következménye. 
Ezzel szemben, a szolgálat kliensei-
nek gyenge kapcsolatai terén bekö-
vetkezett változást a szolgálat és a 
családgondozó nagymértékben irá-
nyítja.  
A kis elemszámú, regionális hipo-
tézis-generáló vizsgálat eredményei 
általánosításra nem alkalmasak, 
de lehetőséget adnak pontosabb 
és konkrétabb kérdésekből kiindu-
ló hipotézis-verifikáló vizsgálatok 
tervezésére, melyek feltárhatják a 
társfüggők és egyéb szenvedélybe-
tegek gyenge kapcsolatainak szere-
pét a talpraállásban. 

 

Témavezető: Berényi András óraa-
dó tanár (DE-BTK)  
Intézmény: Debreceni Tudomány-
egyetem Bölcsészettudományi Kar 
 
Dolgozatom témája az interneten 
keresztül folytatott lelki segítség-
nyújtás. 
Bemutatom az on-line pszichológiai 
tanácsadás nemzetközi és magyar-
országi történetét, az internet köze-
geit, az interneten át folyó kommu-
nikáció jellegzetességeit, fajtáit és 
a face-to-face kommunikációtól va-
ló eltéréseit. 

főiskolai docens  
Intézmény: VTIF 
Szociális Képzési 
és Neveléstudo-
mányi Tanszék 
Esztergomi Ren-
dőr-főkapitány-
ság 
 
A Ratkó-korszak gyermekeinek öre-
gedése, pár éven belül várhatóan 
előidézi a 60 évesek és idősebbek, 
eddigieknél nagyobb össznépes-
ségen belüli növekedését. Ennek 
következtében időszerűnek tartom 
a nők és gyermekek védelme mel-
lett az idősek áldozattá válásának, 
hatékonyabb védelmének megszer-
vezését. Tanulmányommal, amely 
elméleti és empirikus kutatás ötvö-
zete, az idős korosztály növekvő 
viktimológiai veszélyeztetettségére 
szeretném felhívni a figyelmet. A ta-
nulmány első része ismerteti a vizs-
gált korosztály tudományos besoro-
lását, illetve az időskori áldozattá 
válás megelőzésének és kezelésé-
nek lehetőségeit. Tartalmazza az 
Esztergomi Rendőrkapitányságon 
végzett kutatás eredményeit, amely 
az elmúlt három év során Eszter-
gomban és annak környező telepü-
lésein élő 60 évesek és 60 év felet-
tiek ellen elkövetett, ismertté vált 
bűncselekmények minőségi és 
mennyiségi jellemzőit mutatja. A ta-
nulmány második része az Eszter-
gomi Rendőrkapitányság illetékes-
ségéhez tartozó települések idős 
lakosainak körében végzett repre-
zentatív, önkitöltős kérdőíves kuta-
tásom eredményeit foglalja össze. 
A kérdőívek kiértékelése során 
nyert eredmények rámutattak az ál-
dozattá válástól való félelemérzet 
növekedésére, és a rendőrség felől 
észlelhető sértettségi rejtettség va-
lószínűsíthető mértékére, valamint 
annak okára, amely többnyire az el-
követő és áldozata közt kialakult - 
vagy meglevő - kapcsolatra vezet-
hető vissza. Arra is fény derült, 
hogy a vizsgált települések idős 
klubjainak programjaiból jórészt hi-
ányzik az idősek prevenciós jellegű 
tájékoztatása, illetve az önkor-
mányzati és civil szféra viszonylatá-
ban sem foglalkoznak az idősek ál-
dozattá válásának megelőzésével. 
A kutatás eredménye kapcsán lét-
rehoztam egy az idős korosztály ál-
dozattá válásának megelőzését 
szolgáló, (helyi) prevenciós kiad-
ványt. 

Az időskori viktimitás  
helyi kérdései 

Tóth Anikó Panna  
(DE-BTK) 

II. szekció, 2. helyezés 

Az internetes lelki segítségnyújtás 
Magyarországon 

Priegl Diána Veronika  
(VTIF) 

II. szekció, 3. helyezés 
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pa pedig a mostanra alumíniumra cserélt serpenyőt 
őrzi. 

Aha! Még a szekrényt is átfestették! Valszeg csak a-
zért, hogy jól látható legyen a férfi jelenléte a kony-
hában. 

Ó igen, a modern nő sose főz egyedül. A modern fér-
fi pedig mindig öltönyben  süti a rántottáját. 

Csak én látom-e úgy, hogy a fejükhöz képest na-
gyobb szemű nyulak kinézete még gyerekesebb 
lett? 

A szexis nyúlmama kötényének masnija is össze-
ment az évek során. Ma már a bokái is kivillannak a 
szoknyája alól. 

Csak nehezen tudom megmagyarázni a kisfiamnak, 
miért röhögök olyan kínosan azon: „Barnáné (barna 
medve úr felesége) született Mayer Aranka (!) süti a 
konyhában a sütit.”  

 
 (2.) Indián egér fagylaltozik 
Nyilván azért változtattak, 
mert az indiánok nem ismer-
ték a fagylaltot, az indián fejdí-
szű egerek meg pláne nem! 
A tollas fejdíszt valójában 
csak felnőtt indiánok viselték, 
gyerekek sose, márpedig a ké-
pen egy gyerek-egér látható. 
Bejegyeztették már a 
„levitáló fagylalt”-ot? (Eltűnt 
az árnyék!) 
Mi bajuk van ezeknek az 

indiánokkal? Nem én voltam az egyetlen, aki gyerek-
korában indiánosdit játszott a szomszéd gyerekek-
kel! Helyette akkor most játszunk gangsztásat, vagy 
mi?  

(3.) Indián kenu 
Ez rendkívül szánal-

mas. (A 'rendkívül' 
helyett eredetileg egy 
sokkal kevésbé píszí 
szóra gondoltam.) 
Sőt több is annál. Ez 
szerintem egyenesen 
olyasmi, mint a bol-
sevik vezetők fény-
kép-retusálási szen-
vedélye.  
Az indiánok eltünteté-
se az igazi "rassziz-
mus", ha már a píszíről van szó. Vagy lehet, hogy egy 
kis lelkifurdancs miatt történt az egész? Hiszen ami-
kor az amerikai demokráciát éltetjük - élteti a franc - 
akkor általában elfelejtünk rákérdezni, hogy és tes-
sék mondani, kiskezicsókolom, hová tűnt harminc-
millió őslakos? Ez az igazi nyálverés. 

Ez olyan mint egy képletes népirtás! A könyvben sor-
ra legyilkoltak minden indiánt és ártalmatlan, „etni-
kátlan” alakokkal helyettesítették őket. 

A régi kiadást olvasva meg tudtuk mutatni gyerme-
keinknek a fakéregből készült kenut. A mostani kia-
dásban csak a műanyag hajótestről mesélhetünk 
nekik. 

A  Tesz-Vesz város gyermekkorunk alapkönyve. Olyan, mint 
az Ablak-Zsiráf, a Boribon, a Gőgös Gúnár Gedeon, a Mosó 
Masa Mosodája, a Grimm mesék. Mindet ott őrizzük a padlá-
son és gyerekeinknek, unokáinknak is ebből mesélünk.  

A Tesz-Vesz város örök! Vagy mégse?  
Első kiadása 1963-as, az 1991-esben viszont „döntő” válto-
zások láthatók, olvashatók. ’91-re a „píszí” (PC = politically 
correct; Magyarul = a politikailag korrektség), mindent elsö-
pört: férfit, nőt, medvét, indiánt. A nemi szerepek felcseré-
lődtek, az indiánok eltűntek, a postások helyett jöttek a le-
vélkihordók, a stewardessek helyett az utaskísérők. Hadd 
szokja az a büdös kölök, hogy a modern társadalomban (a 
Tesz-Vesz városban) nincsenek nemi, etnikai, fogyatékosság-
beli, stb. különbségek. Ám ezt a „píszí”-séget nem könnyű 
megtanulni. Ennek ékes bizonyítéka a mellékelt képsorozat, 
amit a Neten lőttünk, és azok a megjegyzések, amelyeket a 
blog-olvasók, saját megfigyelésként közzétettek.  
A ’63-as kiadás bizony meglehetősen kirekesztő volt: minta-
embere a fehér, heteroszexuális, középosztálybeli férfi volt. 
(Az mindegy, hogy nyúl vagy medve képében.) A két kiadás 
közt eltelt évtizedekben is nagyot változott a világ: ma már 
nem divat verni az asszonyt, nemcsak férfi rendőr van, sőt 
apuka főz, bevásárol és még a gyerekért is elmegy. Változó 
világunkra reagált Richard Scarry is, amikor újradolgozta a 
Tesz-Vesz várost, hogy minden „politikailag korrekt” legyen, 
s így ’91-ben már patikamérlegen mérték az etnikai, szexuá-
lis és vallási, stb. különbségeket, kisebbségeket.  
(A fotókon mindig felül/balra van a ’63-as és alul/jobbra a 
’91-es változat. A magyar verzió is ez utóbbit követte, 2005-
ben.)  

http://www.flickr.com/photos/kokogiak/tags/scarry/ 
http://konyves.blog.hu/2007/06/20/ 

tesz_vesz_varos_megorult_az_indianok_elt 
 
(1.) Konyha 
1963-ban Nyuszi-mama egyedül izzadt s küzdött meg a 

konyhában a nehéz vasfazekakkal, hogy az ebédlőben 
késsel és villával az asztalt verő nyúlfiaknak és 
férjeurának mihamarabb felszolgálhassa a vacsorát. 
1991-ben már Nyuszi-papa is beáll a tűzhely mögé és 
mosolyog-
va segít. 
Nyuszi ma-
ma keveri 
a tésztát, 
Nyuszi pa-

1963 1991

1963 

1991

1963 

1991

1991
1963 
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Lehet, hogy tényleg nem gond (sőt), ha már ilyen kor-
ban is rögzülnek azok a dolgok, amelyek a későbbi 
előítéletek ellen hatnak, hisz az ember nem szüle- 
tik pl. idegengyűlölőnek, azzá nevelni kell... Bár az  
is igaz, hogy a dolgok túlzásba vitele semminek,  
még a PC hozzáállásnak se tesznek jót… 

Egyáltalán nem baj, ha gondolnak az esélyegyenlő- 
ségre. Nemzedékek nőttek fel úgy, hogy nem gon- 
doltak bele a 'másik oldal' helyzetébe. Ez a könyv 
sokakra hat, jó hogy belekerültek olyan helyzetek 
amik felhívják a figyelmet erre.  
És ez többet jelent, mint pár ügyetlen indián egér. 
Debil manipuláció ide vagy oda, még egy egészsé- 
ges ember is könnyen kerülhet olyan helyzetbe,  
amikor azt kívánja, bárcsak lennének a többiek 
megértőbbek és segítőkészebbek. 

Elfogadom, hogy ne sztereotipizáljunk semmilyen 
kisebbséget, de néhány amerikai indián törzs való- 
ban viselt sastollakat. Szándékosan írok indiánt, 
hisz’ úgy tudom, hogy az „indián” kifejezés sokkal 
népszerűbb az indiánok körében, mint az őslakos”  
(= „Native American”). No, és a kenut is már jóval 
Kolombusz előtt feltalálták Amerika őslakói, nemde? 

Okosabb lett volna az egéren valamelyik „indián” 
törzs ruhaviseletét megmutatni, mintsem - az etni-
kum szempontját eltörölve - fehér embert csinálni 
belőle, hisz tudjuk, hogy az emberek többsége úgy 
véli, hogy ha valaki nem „etnikum”, akkor „fehér”.  
Nem szeretem az „olvasztótégely” elméletet! 

 
(4.) Játszótér 

A 90-es években már nem a fiú róka kergeti a lányt, 
hanem fordítva.  

Üveggolyózni sem csak a fiúknak szabad. A kéz-
ügyességi labdajátékok se csak a lányok privilé-
giumai. 

A rajzolók egy kis sárga ruhát húztak a golyózó Röfi-
re, és máris kislány lett belőle (mondjuk a lábait le-
felejtették szegénynek).  

A bigéző kismacska kertésznadrágjára virág került:  
a lányból fiú lett. 

A mászókán LIZA felirat van a kismacska póló-
ján. Ebből már azt is tudjuk: tehát ő is lány.   

Érdekes, hogy '91-ben már „fogyatékkal élők” is 
játszhatnak a játszótéren, nem kell a sarokban 
kuporogva sóvárogniuk, hogy őket is bevegyék a 
játékba: lám-lám ott pörög egy szemüveges kis-
róka a körjátékban. 

Vuknak se volt szemüvege, valahogy mégsem 
hiányoltuk.  

Még hogy píszí! De hisz a segítséggel élő Tesz-
Vesz-lakó neve: „Fér Egon” (eredetiben: Worms 
Wormy). Lám-lám, a névadás sem mentes a búj-
tatott "élősködő" kritikától ;) 

Szerintem a 2008-as változatban a kismacskák 
már nem ugrókötéllel fognak játszani, hanem 
mobil telefonnal, ipod-dal és egyéb elektronikus 
kütyükkel. 

 
(5.) Foglalkozások 

A „vasúti kalauz” és az „ingázó utas” nyilvánvaló-
an nem olyan „izgi”, mint a „riporter” és a 
„fotós” (nő). A 2008-as változatban pedig nyilván 
egy-egy „paparazzi” és „média-sztár” kerül majd 
a helyükre. 

Kalauz tehát nincs többé. Nyilván új állást kapott 
a DHL-nél, de ott jó neki, mert nem kell új egyen-
ruhát vennie. 

A „katona” helyére egy (amúgy nőnemű) „bíró” 
került. Ugye világos a személycsere „üzenete”: 
ma már nem píszí katonának lenni. (A 2006-os 
magyar valóság-változatban pedig a rendőr áll a 
bíró előtt...) 

Az új kiadásban férfi-tanárrá változott a korábbi 
tanárnő. Ja, és hogy ennek semmi köze a való-
sághoz? Hát aztán? 

Az új kisegér nyilván azt üzeni gyermekeinknek, 
hogy ma már nem csak az egérkislányok csodál-
ják az olajos, izmos felsőtestű autószerelőket. 
Változnak az idők… 

De miért is nincs az autószerelőnek masnija? 
 

1963 

1991

1963 

1991
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ott senki sem tesz ilyen kü-
lönbséget köztük. Ezért külön-
böztetünk meg „színész”-t és a 
„színésznő”-t, ugyanis viszonylag 
kevés rendező akarja eljátszatni 
Hamletet egy színésznővel és Jú-
liát egy színésszel. Hasonlókép-
pen senki se kifogásolja a „ma-
ma” és „papa” kifejezések nemi 
meghatározottságát, hiszen még 
a legfeministább apák se esnek 
teherbe, de még csak nem is 
szoptatnak. 

De hiszen két szavunk is van a 
„nemileg nem specifikus gyám”-
ra! Mégpedig a „gyám” és a 
„szülő”! Ennyit az iróniáról... 

Hallotta-e már valaki, hogy egy 
színésznő azt akarta volna, hogy 
„női színész”-nek szólítsák? (Úgy 
mint a „foci”-„női foci”esetében.) 

 
(7.) Ünnepek 

Ugye hátborzongató volt az a 
rengeteg üres hely az oldal köze-
pén ...? 

A „boszorkány söprűjé”-t ki kel-
lett volna cserélni „pogány repü-
lőeszköz”-re. Hát a feje miért ba-
golyfej? Mit szólna ehhez Harry 
Potter? 

Van egy fekete macskám, akit 
baromira idegesít, hogy róla min-
denkinek a balszerencse, és 
mindenféle rémisztő dolog jut 
eszébe. 

(6.) Repülők 

Pokolian mulatságos volt a „jó-
képű pilóta” és a „csinos stewar-
dess” jelzős szerkezet, az 1963-
as kiadásban. De hát ez már a 
múlté. Ma már tényleg nem „csi-
nosak” a sztyuvik. Bocs: „utaskí-
sérők”. 

Való igaz, mindannyian 28 évvel 
idősebbek lettünk. A pilóta is és 
a sztyuvi is. Bizony ma már se 
nem jóképűek se nem csinosak 
többé… 

Bezzeg a harci repülőgép („jet 
military plane”) kifejezést nem 
cserélték le! 

Az lehet a nők píszí-igényének 
leglényege, hogy ha a férfi/női 
jelleg valamely foglalkozásra vo-
natkozik, akkor úgy érzik, hogy 
ez számukra  lealacsonyító. Így 
szeretnék jelezni, hogy ők is ké-
pesek ugyanarra, mint a férfiak. 

Legyünk következetesek! Ha va-
laki a munka világában megalá-
zónak tart nemi karaktert hordo-
zó kifejezéseket, akkor tartsa azt 
a munka világán kívül is annak! 
Így viszont a nemi jelleg említése 
mindig is sérteni fog valakit, va-
lamikor, valahol, valahogy. A 
„mami” is lehet kellemetlenül tá-
madó hangsúlyú szó valakinek, 
hiszen ez is „nemileg specifikus” 
kifejezés. Netán a „nemileg a-
specifikus gyám” lenne a megfe-
lelő PC kifejezés? 

Ha valaha eljutunk a társadalmi 
nem szempontjából semleges vi-
lágba, akkor már nem lesz szük-
ség ilyen megkülönböztetésre, 
hiszen a férfi és a női utaskísérő 
pont ugyanazt a munkát fogja 
végezni. Azokban a foglalkozá-
sokban, ahol a férfiak és a nők 
NEM ugyanazt a munkát végzik, 

A könyv bagolyként sztereotipi-
zálja a boszorkányokat. Ez tart-
hatatlan!  

Karácsony? Hanuka? Ramadan?  
Kwanzaa? (= az afro-ameriakiak 
által 1966 óta megtartott ünnep-
ség = http://
www.officialkwanzaawebsite.org
/index.shtml) Talán a „Decem-
ber-ünnep” lehetne a legsemle-
gesebb píszí kifejezés… 

Az lett volna igazán PC, ha az an-
gyaltól is megszabadultak volna, 
és „Szünidő Fá”-nak nevezték 
volna el. 

Szóval egy egér lehet zsidó, de 
feka nem? Mondja mán mög ezt 
valaki nekem ! Tök össze vagyok 
zavarodva! :] 

Pont elég hely lett volna egy já-
szol-jelenetnek, nemde? 

Szerintem a menóra eredetileg 
is ott volt, de kicenzúrázták, és 
most újra visszatették. (Gyanús, 
mert a könyvben sehol se ha-
gyott a rajzoló egy ekkora üres 
helyet épp a lap közepén.) 

Nyugi-nyugi! Meglátjátok, a kö-
vetkező kiadásban ezek a szim-
bólumok mind szépen el fognak 
tűnni, és az egér-lány csadort fog 
viselni, az „ünnep” pedig a 
Ramadán lesz. 

 
(8.) Foglalkozások 

1963 

1991

1963 

1963 

1991

1991



23 

Terepgyakorlat - HÁLÓ 

Múlt havi foto-rejtvényünk Kalkuttai Boldog Terézt, 
közismert nevén Teréz anyát ábrázolta.  

Agnesa (Antigona) Gongea Boiagi (1910-1997) mint 
albán/aromán nemzetséghez tartozó, római katoli-

kus apáca, a Szeretet Misszionáriusai szerzetesrend 
alapítója, a Nobel békedíj (1979) tulajdonosa, Kal-

kutta szegényei között végzett áldozatos munkájával 
vívta ki az egész emberiség jogos elismerését.  

 
Mivel szerkesztőségünkbe e hónapban nem érkezett helyes meg-
fejtés, ezért - szomorú szívvel - elhalasztottuk a nyeremény-szak-
könyvek sorsolását. 

Vajon miért kellett kicserélni a 
hangszert? Netán túl fallikus volt 
a korábbi? Ez esetben laptopra 
is cserélhették volna (elektroni-
kus zenék komponálásához és 
lejátszásához). 

A szoknyás tudós férfi vagy nő? 
Netán androgün? 

Bosszantó, hogy a „nővér” to-
vábbra is „nő”! Reklamálni kelle-
ne a szerkesztőnél! 

Netán kasztrált tűzoltóról van 
szó? 

A 2035-oös kiadásban minden 
foglalkozás ugyanaz lesz: „ügy-
félszolgálati képviselő”. 

Nyilván rájöttek arra, hogy az e-
lefánt nem lovagol (cowboyként). 

A legnagyobb baj ezzel az, hogy 
a trendivé válással együtt nagy-
részt kiveszik a mögöttes tarta-
lom, és visszaállnak a dolgok a 
maguk default üzemmódjába, 
csak éppen ezúttal tolerancia 
ízesítéssel: ('toleráns leszel, vagy 
szétütöm a fejed'') és rácuppan-

1963 

Kódfejtésünket ezúttal is  
Ott Lídia készítette.  

Megfejtésként,  
2007. december 15-ig  

kérjük elküldeni 
- szerkesztőségünk címére -  
a szürke oszlopban kapott 
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(9.) Tűz! 

Jé, milyen röhejes felnőtt fejjel nézni az ab-
lakból kiugró úriembert (! Lásd: „gentleman”), 
aki bemutatja, hogyan kell méltóságteljesen 
ugrani. Arról nem is beszélve, hogy lazán ott-
hagyja a lángoló ablakban mosolygó macska-
lányt.  

Tűzoltó vagy tűzharcos? 
A ’63-as „Gyönyörű, sikító hölgy”-ből ’91-re 

„Macska a pácban” lett, mert nyilván túl 
hosszúnak találták „A lángoktól felzaklatott, 
gyönyörű piromániás/nimfomán macskanő iz-
gatottan beleugrik a tűzoltónak öltözött disz-
nók hálójába” kifejezést. 

A tűzben elégő középkori mártírok klasszikus 
mosolya az arcokon!  

Vajon miért kellett a „bátor megmentő”-t si-
ma tűzoltóvá lefokozni?  Miért nem lehetett 
belőle „bátor hősnő”? És miért ne lehetett 
volna a „leugró úriember” „jóképű, sikoltozó 
úriember”? 

Van egy példányom Richard Scary Best Story-
book Ever (A világ legjobb történeteinek köny-
ve), a 70-es évekből. Az volt a kedvenc törté-
netem, amikor az apa-mackó fókavadászatra 
vitte csemetéit, hogy szőrmebundájuk legyen 
télire ... 

Az én ’98-as kiadásomban még benne volt ez 
a fóka-sztori. A maiból teljesen hiányzik. 

Elfogadom, hogy fontos cél a sztereotípiák 
elleni harc, de emiatt még nem kellene min-
dent a való élettől elszakítani… 

K Ó D F E J T É SK Ó D F E J T É S   

1991
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A PROZAC-tól (anti-depresszáns) 
jobb lesz a közérzetem. Remélem 

sokáig fog tartani a hatása. 

TITTIT …  …   
… … KOKKOK  
TITTIT …  …   

… … KOKKOK  

TITTIT …  …   
… … KOKKOK  
TITTIT …  …   

… … KOKKOK  

Boldog  
karácsonyt.  

 
Remélem  
élvezni  
fogod  
az idei  

ajándékaidat.  
 

Mind lopott. 

Hiszem, hogy az emberek természetüknél fogva JÓKJÓK. 

A szívem megszakad, mert tudom, hogy idén  
SSZILVESZTERKORZILVESZTERKOR  már mást fogsz csókolni... 

Csak azért világítom ki a házunkat, hogy Önt bosszantsam.  
Őszinte tisztelettel: az Ön PASSZÍVPASSZÍV--AGRESSZÍVAGRESSZÍV  szomszédja. 

▲ 

▲ 

▲ 

▲
 

Kedves Nagypapa!  
Azt kérem karácsony-
ra, hogy végre tedd túl  

magad azon, hogy  
a fiad meleg.  

Ez esetben az ő férfi-
barátja karácsonyi aján-
dékait is odatehetné a 

nagyink a fa alá.  
 

Azt hiszem 14 év épp 
elég idő volt ehhez. 

▲
 

▲ 

Forrás: http://postsecret.blogspot.com 


