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Menekülők
A háború első napjától 
segítik a menekülteket a 
karitatív szervezetek a 
határokon és a fővárosban 
egyaránt.

Sport
A felzárkózó településeken a sport jóval többet jelent 
a szabadidő kellemes eltöltésénél. A sport a szociális 
munka fontos eleme, a gyerekek egyik legfőbb támasza.

Mozgó Játszótér
Egy busznyi játék, amelyek 
gyakran elő sem kerülnek, 
hiszen a legjobb játékok 
mindig kéznél vannak.

TARTALOM 
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Segítség a határon
HÁBORÚ ELŐL MENEKÜLŐK04

BarabásBarabás

ZáhonyZáhony

A legforgalmasabb magyar–
ukrán határátkelőnél a 
Református Szeretetszolgálat 
munkatársai jelentik az 
első nyugodt pontot az 
érkezőknek.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
az első naptól kezdve fogadja az 
úton lévőket, a Beregsurányban 
kialakított állomás menedéket, 
megnyugvást és megoldást nyújt.

BeregsurányBeregsurány
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TiszabecsTiszabecs

BarabásBarabás

BeregsurányBeregsurány AsztélyAsztély

A Magyar 
Ökumenikus 
Segélyszer-
vezet a határ 
mindkét ol-
dalán nyújt 
segítséget a 
háború elől 
menekülők-
nek. 

A Baptista 
Szeretetszolgálat 
tiszabecsi állomása 
egy hosszú út első 
biztonságos állomása.

A Katolikus 
Karitász is teljeskörű, 
éjjel-nappali melege-
dőhellyel és felszerelé-
sekkel próbál könnyí-
teni a bajba kerültek
helyzetén.

Nem csak a határon, 
hanem országszerte 

segítettek a Felzárkózó 
települések program-
ban szereplő falvak és 
szervezetek szállással, 
adománnyal, önkéntes 

munkával.
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HÁBORÚ ELŐL MENEKÜLŐK06

Nyugati
pályaudvar

Az ukrajnai háború elől mene-
külők ellátásában, koordinálásá-
ban és megnyugtatásában minden 
segélyszervezet hatványozott 
erőfeszítéseket tesz, szakemberek 
és önkéntesek százai igyekeznek 
segíteni a bajba kerülteken, meg-
könnyíteni utazásukat.
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A határátkelők mellett a budapesti 
főpályaudvarokon is hatalmas 
munka zajlott napi huszonnégy 
órában: a vonattal beérkező csalá-
dokat útbaigazítással, ellátással, 
szállással, fuvarral és mindenre 
kiterjedő odafi gyeléssel várták a 
karitatív szervezetek. 

Keleti
pályaudvar
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MOZGÓ JÁTSZÓTÉR08

Egy kisbusz tele izgalmas 
játékokkal, varázslatos 
holmikkal és két mindenre 
kapható, mindenre képes 
és mindenkivel szót értő 
játékmesterrel – ez a Mozgó 
Játszótér, amely nem csak 
mosolyra fakasztja a körülötte 
lévőket, de feloldja a gátlásokat, 
kinyitja a zárkózott lelkeket, 
észreveszi a testi-lelki 
sérüléseket, és lenyomatot 
készít a közösségről.

Sziget
a gyerekeknek
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Jönnek és játszanak – ám ez sokkal 
több, mint amit elsőre gondolnánk. A 
felzárkózó településeken nincsenek 
játszóterek, sportpályák, a régről itt 
maradt egykori futballpályáknak pe-
dig már hírük sincs. A gyerekek közös-
ségi tér híján pedig nem tudnak hol és 
sokszor kitől megtanulni játszani, így 
pedig számos olyan hatásból, tapasz-
talásból kimaradnak, amelyek feltétle-
nül szükségesek egy teljesebb élethez 
– a Mozgó Játszótér csapata ebben segít.  
A közös játék megalapozza a bizalmi kap-
csolatok kialakítását a gyerekekkel és a szülőkkel, megmu-
tatja a közösség valós viszonyait, segíti a mélyen gyökerező 
problémák feltárását, és a játék alatt tapasztaltak nagy-
ban támogathatják a diagnózis elkészítését. A játékalkal-
mak remek lehetőséget nyújtanak a településekhez kap-

HOPPÁ! 
2021 őszétől már hat 
játszóbusz járja a felzár-
kózó településeket: az 
országjáró, alapító Máltai 
Szeretetszolgálat mellett 
Dunántúlon a Katolikus 
Karitász és a Magyar Öku-
menikus Segélyszervezet, 
az ország keleti felében 
a Baptista Szeretetszol-
gálat és a Református 
Szeretetszolgálat munka-
társai „viszik házhoz” a 
boldogságot.

csolódó intézményekkel való együttműködés 
kialakítására, és így közvetetten is segíthet-
nek a gyerekek elakadásainak megoldásában. 
A Mozgó Játszótér szakemberei a foglalkozá-
sok alkalmával olyan játékokat tanítanak a 
gyerekeknek, a velük foglalkozó szakembe-
reknek és a szülőknek, amelyekkel később 
önállóan, a helyi lehetőségekkel együtt is tud-
nak játszani, illetve olyan fejlesztő játékokat, 
amelyek kulcsfontosságúak a hátrányos hely-
zetű gyerekek szocializációjának segítésében. 
Elsősorban olyan játékokat mutatnak, ame-
lyekhez nem szükséges nagy anyagi áldozat 

(így lesz hatalmas tenger az iskolaudvarból, mindentlátó 
varázspálca a fakanálból, jégtábla a hulahopp-kariká-
ból, Csillagkapu a kötélből vagy zenekar a tapsolásból), és 
ennek köszönhetően a közös játék azután is ott marad a 
gyerekeknél-családoknál, miután a „buszosok” elmentek.

ÚJRA GYEREKNEK LENNI
A Máltai Szeretetszolgálat Mozgó 
játszóteres munkatársai folyamatosan 
jelen vannak az ukrán határ mellett 
felállított segítő ponton. Önkéntesek 
segítségével igyekeznek az itt 
megpihenő, háborútól, utazástól és 
félelemtől meggyötört gyerekek életébe 
egy kis nyugalmat, örömöt, önfeledt 
nevetést és figyelmet csempészni, hogy 
legalább arra a pár órára, napra újra 
azok a gyerekek lehessenek, akik egy 
hónappal ezelőtt voltak.
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10 SZÉLKÁR

HOPPÁ!
A Tetőkommandó négy régióban 
már nyolc egységgel járja a 
településeket, így nem csak 
vészhelyzeti és sürgősségi, hanem 
előre tervezett, beütemezett 
beavatkozásokat is végez.
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Vihar után
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Január végén orkánerejű szél söpört végig az országon, 
számos Fete-településen (Tiszabő, Tiszabura, Litke, Kömlő,  
Átány, Értény) jelentős kárt okozva. Szinte még el sem állt a 
cserepeket lesodró, tetőléceket és tűzfalakat megmozgató 
szél, az érintett házaknál máris megkezdődtek a kárfelmé-
rések, az életveszélyes állapotok elhárítása és a szakszerű 
helyreállítás. A Tetőkommandó munkatársainak a helyi 
családsegítők, szociális munkások és lakosok segítségével 
több mint kéttucatnyi épületet sikerült újra biztonságos-
sá tenni: pótolni a lefújt cserepeket, helyreállítani a meg-
bontott tetőt, pótolni a gerendát, megtámasztani a megdőlt 
tűzfalat. 
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12 SPORT

Ezeken a pályákon  
mindenki egyenlő
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A felzárkózó településeken a sport 
elsősorban a közösségről, az örömről 
és a tanulásról szól, nem a versenyről. 
A szociális munka fontos eleme, ahol 
az edzők aktív részesei a közösségi 
életnek, biztos pontok a gyerekek 
életében, akiknek a sport nem más, 
mint tiszta örömforrás, miközben 
felkészíti őket azokra a kihívásokra, 
amelyek életük során várnak rájuk.

Ezeken a pályákon  
mindenki egyenlő
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A sport lényege nem a gólok száma vagy a győzelem, ha-
nem az, amit maga a játék okoz: az öröm, a felszabadultság. 
A felzárkózó településeken a cél nem a profi, versenyszerű-
en sportoló játékosok nevelése, hanem a faluban élő gyere-
kek minél nagyobb létszámú, minél szélesebb körű bevo-
nása, hogy a közös élmények, az együtt eltöltött hasznos 
idő révén olyan tapasztalatokat szerezzenek, amelyekre a 
sport vagy a zenetanulás híján nagy eséllyel nem tenné-
nek szert. Már az önfeledt játék, a kizárólagos figyelem, a 
szeretetteljes nevelés is maga a nagybetűs öröm, hiszen a 
nehéz sorsú fiatal ilyenkor végre az lehet, aminek minden 
nap lennie kellene: gyerek. 
A legszegényebb településeken élők számára a sport nem 
csupán kikapcsolódás, hanem tanulás, terápia, sok eset-
ben menedék és lehetőség is egyben. Az a gyerek, amelyik 

megtanul csapatban gondolkodni, felelősséget vállalni sa-
ját tetteiért, szabályokat és feladatokat megérteni, betar-
tani és elfogadni, az később a kollégiumban, a középisko-
lában és a munkahelyen is tudja ezeket a tapasztalatokat 
hasznosítani. A sportolással járó feladatok, kihívások szá-
mos olyan képességet és elvárást fejlesztenek és erősítenek 
meg, amelyek az élet minden más területén szükségesek.
A sport révén a gyerekek megtanulják, hogy munka nélkül 
nem lehet sikereket elérni, hiszen egy csapat hamar kiveti 
magából azt, aki nem tesz meg mindent, így az iskolában 
és felnőttként már magától értetődő lesz, hogy a jobb je-
gyekért, a fizetésért, a célok eléréséért tenniük kell. 
A sport elmossa a társadalmi határokat és közösséget épít, 
hiszen játék közben nem számít, hogy a mellettem vagy ve-
lem szemben állónak milyen a bőrszíne, a cipője, vagy ép-

14 SPORT

A sport összeköt 
– a felzárkózó 
településeken  
a sport közösséget 
kovácsol, célt és 
élményt ad.

HOPPÁ!
„Miért focizol?
– Mert ez az 
egy óra a 
legnagyobb 
boldogságom!”
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pen hol lakik. Nem számít, hány testvérével osztozik egy 
ágyon, mivel fűtenek, van-e fürdőszobájuk. Csak egy dolog 
számít: egy csapatban, egy célért hajtunk.
Aki sportol, az tudja, hogy nem megy minden egyből, lehet 
hibázni, majd abból tanulva felállni. A nyolc általános el-
végzése mostanra a legnehezebb helyzetű iskolásoknak is 
nagyrészt sikerül, ám a továbbtanulás első évében sokan 
kihullanak az iskolarendszerből, és nem feltétlenül a tudás 
vagy az akarat hiánya, hanem az új kihívások és az ezekből 
fakadó kudarcok miatt, amelyek ellen „jobban felvértezve” 
sikerrel lehet védekezni. A sport pedig éppen ezekre készít 
fel, hiszen megtanítja, hogy egy-egy hibázás után újra lehet 
próbálkozni, akár tizedszer-századszor is nekiveselkedni – 
mindössze egy dolgot nem szabad: feladni. 
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EGY OSZTÁLLYAL FELJEBB
Egy 300 lelkes faluból városi 
gimnázium sportosztályába 
bekerülni? Lakatos Vanessza 
kiharcolta magának a 
lehetőséget, majd be is lőtte 
a ziccert. Az októberi 
Arany Kupa legjobb női 
játékosának választott 
fulókércsi futballistalány évek 
óta erre készült, és kitartása 
meghozta az eredményt, 
szeptembertől egy miskolci 
középiskola kollégiumában 
folytatja tanulmányait, és 
mellette építheti tovább 
karrierjét a futballpályán is.
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A Fete 2019-es indulása óta országszerte már több mint 6000 gyere-
ket vontunk be a sportprogramokba. A labdarúgás mindenhol az 
alap, de számos helyen van lehetőség más sportágakat is kipróbálni, 
majd rendszeresen, edzői irányítás alatt űzni. 
A biztonságos és jó sportoláshoz megfelelő körülmények is kelle-
nek, a Magyar Labdarúgó Szövetség közreműködésével országszer-
te már 30 helyszínen adtak át modern, 22×40 méteres, világítással 
rendelkező multifunkcionális rekortán sportpályát, amelyek a 
sportolás mellett a sokszor már évek óta hiányzó, de a sport révén 
újrainduló közösségi életnek is kiindulópontjai.
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18 ORSZÁGJÁRÁS

Három kép, három 
munkafázis –  

a három pedig egy egész.  
A Borsod megyei Gadnán 
Lakatos Béla bácsi kosarat 
fon, amelyhez a vesszőt a 
település határában helyi 
munkások gyűjtik, az elké-
szült kosarakat pedig értéke-
sítik. Munka. Példamutatás. 
Értékteremtés.

Álomból valóság. Kisgyereket ilyen büszkén íróasztal mögött állni még 
nem láttunk, mint ahogy az első osztályos Emánuel fogadta élete első íróasztalát, 
ami csakis az övé. Egy kedves adományozónak és egy lehetetlent nem ismerő, egy 
„Berlingóba akár egy komplett háztartást is elrejtő” szociális munkás kollé-
gánknak köszönhetően Emánuel most már asztal mellett írhatja a házi feladatát. 
Egy saját ágy vagy asztal. Van, akinek természetes. Van, akinek felesleges. Van, 
akinek elvárás. Van, akinek álom. Emánuelnek már a valóság. → Gadna

Együtt sikálni jobb! Egészség-projekthónapot tartottak a tarnabodi iskolában, miután 
az ott tanítóknak feltűnt, hogy egyre többször panaszkodnak fogfájásra a gyerekek, illetve 
láthatóan voltak elmaradások a rendszeres fogmosás terén, így bevezették a kötelező iskolai 
fogmosást, amelyhez a fogkeféket és fogkrémeket adományokból biztosítják. → Tarnabod
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… és még hat nulla. Kilóban és ká-
posztában. Csereszerződést kötött 
a rimóci önkormányzat a helyi 
Fete-vezetőkkel: az év legnehe-
zebb időszakában, a január-febru-

ári nagy hidegek alatt a falu tizenhárom 
leginkább rászoruló lakosa kapott meleg 
ebédet húsz napig, amelynek ellenértékét 
a Jelenlét Pont által üzemeltetett kert-
programban megtermelt 2 tonna káposzta 
jelentette. 

Közelíti a hetvenezres számot a 
Fókuszban a gyermek program a 
családokat érintő beavatkozások 
számában. A tavaly indult program 
során már több mint 3200 családot 
értek el munkatársaink, amely köz-
vetve 96 ezer embert jelent. 

Bútorkommandó. Kitalál-
ták, megszervezték, megcsinálták. 
Az Országos Kéktúra útvonalán 
fekvő Nagybárkányban a Jelenlét 
Pont hamarosan már turistaszál-
lásként is üzemel. Sőt, ezzel együtt 
egyfajta bemutatóteremként is, 
mivel a teljeskörűen felújított 
házban található bútorokat a 
szintén Fete-programos tiszaburai 
asztalosműhely dolgozói tervezték 
meg, készítették el, majd szerelték 
össze. → Nagybárkány

Léleksimogató. Zsebi és Bingó, a két törpenyúl a zalako-
mári óvoda teljes jogú, állandó tagjai. Otthonosan mozognak 
a játszószobában a gyerekek és a játékok között. Rengeteg 
simogatást és szeretgetést kapnak, cserébe megtanítják, hogy 
miként kell nyusziugrásban közlekedni, átmászni az alagúton, 
megkerülni kisebb-nagyobb akadályokat és hogyan kell jól sze-
retni, vigyázni egymásra, gondoskodni a ránk bízott állatokról. 
A két nyuszi feltétel nélküli szeretete olyan pluszt ad a gyerme-
keknek, amelyhez hasonlót sokan közülük otthon nem kapnak 
meg. → Zalakomár

Művészpalánták. Végéhez ért a 
hat alkalmas színház-kaland Cserdi-
ben, amely során nem csak egyszerű-
en előadásokat nézhettek meg a gye-
rekek és kísérőik, hanem ők maguk 
is aktív részesei voltak a színpadon 
történteknek. A Pécsi Harmadik Szín-
ház szervezésében ugyanis közösen 
találják ki a szülők és a gyerekek, hogy 
milyen darabot játsszanak el, megbe-
szélik a szereposztást, kiválasztják a 
felelősöket a díszletért, a jelmezért, 
megválasztják a rendezőt, majd a 
következő 2-3 óra alatt mindenki 
elvégzi a rábízott feladatot, és előadják 
a darabot. → Cserdi

Tiszaburán nem kispályáznak, ha 
sportról van szó. Pontosabban igen, 
méghozzá jó sokan, ezért is ilyen 
erős az ottani fociélet. A tavaly 
elindult és idén is folytatódó Arany 

Kupa második ügyességi versenyét a burai srácok 
csapata nyerte, az ő videójukra érkezett a legtöbb, 130 
szavazat. A második helyen Tiszabő végzett 117 sza-
vazattal, a harmadik pedig Lakócsa lett 57 szavazat-
tal, a baranyai gyerekek ráadásul az MTK Budapest 
szakmai különdíját is kiérdemelték.

2

Lépésenként 
előre. „Egy 
család keresett 
meg minket azzal, 
hogy a kályhájuk 
rossz állapotban 
van. Többszöri 
beszélgetés után 
végül a család 
nem azt kérte, 
hogy oldjuk meg 
helyettük a prob-
lémát, hanem 
csak segítsük 
alapanyaggal a 
kályha felújítá-
sát. Lassan, de 
biztosan hala-
dunk afelé, hogy a 
helyi lakosok egy 
része nem a kész 
megoldást várja, 
hanem a saját 
erőforrásaikat a 
mieinkkel kiegé-
szítve próbálják 
meg orvosolni 
problémájukat.” 
→ Bojt
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Jelenlét. 
„Egy egyedül élő idős 
néni, akit rendsze-
resen látogatunk, 
kérte, segítsünk neki 
németül levelet írni, 
hogy tájékoztatni 
tudja kint élő ismerő-
seit, hogy nyugdíjas 
otthonba vonul. Nem 
csak írtunk, hanem 
megkerestük az isme-
rősét, akivel így tudott 
telefonon beszélni.  
A néni nagyon boldog 
volt, főleg, hogy  meg-
beszélték, meglátogat-
ják, mielőtt beköltözik 
az otthonba.” 
→ Somogyhatvan

20 ORSZÁGJÁRÁS

Minden szükséges felszereléssel ellá-
tott műtőbusszal és egy, az ébredéshez 
alkalmas körülményeket biztosító 
kisteherautóval érkeztek meg a Felelős 

Állattartás program keretében Pocsajra a Máltai 
Állatmentők. A nap végére összesen tizennyolc 
kutya kapta meg a négy részből álló ingyenes el-
látást, azaz a chipeltetést, féreghajtást, veszettség 
elleni oltást és ivartalanítást.  

18

Elismerés. A Magyar Újságírók Országos 
Szövetsége által meghirdetett 40. Magyar Sajtófotó 
Pályázaton Művészet kategóriában első helyezést 
ért el Fekete István önkéntes fotós kollégánk pályá-
zata. István évek óta követi a Szimfónia program 
alakulását, nyertes sorozata is a felzárkózó tele-
püléseken és a Jelenlét program helyszínein zajló 
zeneoktatási programról szól. → Sajtófotó-díj

Indián módszer Borsodban. Néha kell újban, és akár rögtön 
nagyban is gondolkodni. Martonyiban tudják ezt, ezért is kezdtek wali-
pini építésébe… Az indián eredetű, meleg hely jelentésű szó egyébként 
egy olcsó és hatékony zöldségtermesztési módszert takar, amely föld-
munkával és sátorépítéssel jár, cserébe télen is ad friss zöldséget.  
A Borsod megyei zsákfaluban láthatóan nem félnek az újítástól, a 
polgármestertől és a helyi önkéntestől sok támogatást kapó projekt 
hamarosan megnyitja kapuit, és beindul a termelés. → Martonyi

Hét csenyétei családnak már csak rossz emlék 
a hideg betonpadló vagy a döngölt földes nagy-
szoba: diagnózis alapú forrásból, rászorultsági 
alapon hét házban összesen 185 négyzetméternyi 
linóleumot raktak le a téli hidegben, és ezáltal 

több mint két tucat gyerek és felnőtt otthona vált melegebbé és egy 
fokkal komfortosabbá. 

185
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Adni a kevésből is.  
„Egy tanyán élő, saját 
ingatlannal nem rendel-
kező, közmunkásként 
dolgozó  férfi meghallotta, 
hogy adományt gyűjtünk a 
kárpátaljaiaknak. Hazaérve 
összeszedte a saját konzerve-
it, majd felajánlotta azokat 
adományba. »Jobb adni, 
mint kapni!« – kommentálta 
nemes egyszerűséggel.” 
→ Tiszanána

Fellépés. „Látni a gyerekek arcát, hogy velünk 
vannak, figyelnek, benne vannak a flow-ban, amit 
a zenélés jelent. Ez egy olyan érzelmi többlet, ami 
nemcsak itt a koncerteken, hanem hosszú évekre, és 
nekem is személy szerint rendkívül sokat ad” –  
Hámori Máté, az Óbudai Danubia Zenekar karmes-
tere nem először hívta meg a szimfóniás növendé-
keket közös fellépésre. A budapesti Zeneakadémia 
nagytermében a Közös Hang projekt újabb koncert-
jén a Felzárkózó települések program falvaiban 
zajló zenei esélyteremtő foglalkozásokról érkező 
tiszaburai, erki, tarnazsadányi, tarnabodi, pocsaji 
és nyírmihálydi gyermekek alkotta együttes a 
szimfonikus nagyzenekarral együtt három népdalt 
adott elő, amelyet Báder Ernő, Vörös Tamás és Nyári 
Károly hangszerelt, és Ott Rezső írt át szimfonikus 
zenekarra. → Szimfónia

Nagyszabású faültetési programba 
kezdtek Alsószentmártonban a 
Szent Márton Caritas irányításával, 
húszas kötegekben hatvankét család 
kapott akácfacsemetéket. A cél, hogy 
a saját telken elültetett csemeték 
néhány év alatt tűzifa nagyságúra 
cseperedjenek, és így hosszú távon 
biztosított legyen a saját tüzelő.  

125
0 

149/25

A Máltai Szeretetszolgálat Szemészeti szűrőbusza Gyulajon járt, munka-
társaink két nap alatt 149 óvodást és iskolást néztek meg. Az előszűrésből, 
majd szükség esetén komplex vizsgálatból álló vizsgálatok során kiderült, 
25 gyereknek van szüksége szemüvegre. A kereteket a gyerekek saját ma-
guk választhatták ki ott helyben, az elkészült szemüvegeket pedig alig két 
héttel később már meg is kapták.

Nincs sok üresó rája a 
nógrádszakáli Jelenlét 
Ponton található mosó-
gépnek, mióta szolgálat-

ba állították, naponta átlagosan három 
mosás is lemegy rajta. A mosógépet a 
helyi kollégák kezelik, a mosóport és az 
öblítőt pedig a családok hozzák. 

Játszótér a szobában. 
Mozgó játszódoboz néven indult 
kezdeményezés Zala megyében.  
A zajki kicsiknek az év első hónap-
jaiban szó szerint házhoz vitték a 
játszóteret kollégáink, így a koro-
navírus miatti korlátozások alatt 
sem kellett lemondaniuk a Jelenlét 
Ponton található kedvenceikről. A 
közös játék, mondókázás, rajzolás 
során ráadásul nem csak a kicsik 
érezték jól magukat, hanem a szü-
lők is jobban megnyíltak, így több, 
eddig elzárkózó családnál is lehető-
ség nyílt egy jó hangulatú, kötetlen 
beszélgetésre, bizalmasabb kapcso-
lat kialakítására. → Zajk

Láss mögé! címmel 
rendezett fotótárlatot 
Majoros Árpád Csaba 
fotóriporter és Mátrai 
Roxána, a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat munka-
társainak alkotásaiból a 
solymári Apáczai Csere 
János Művelődési Ház és 
Könyvtár. Az ország leg-
szegényebb településén, a 
borsodi Csenyétén készült 

képek és a hozzájuk tartozó szövegek a közösség, a család és a hit erejéről 
mesélnek. Találkozásokról, amelyek belülről láttatják a körülményeiken 
túl az ott élők emberségét, szerethetőségét, valódi értékeit.  
→ Kiállítás
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Rendszeresen megtapasztaljuk, 
hogyan változik a gyerekek szemlélete 
a világgal kapcsolatban. Azáltal, hogy 
tanárként, oktatóként ott vagyunk 
közöttük, beszélgetünk velük, példát 
mutatunk, olyan eredményeket érünk 
el, amilyenekre előzetesen nem is 
gondoltunk volna. A személyesség 

jelenti a legtöbbet. Nem is a zenetanítás, hanem maga a jelenlét. Az, 
hogy odafi gyelünk rájuk. Egy hátrányos helyzetű hevesi faluból induló 
kisgyereket el tudunk kísérni az útján a konzervatóriumig, ami óriási dolog. 
Többségüknek megváltozik a gondolkodásmódja. Például egy srác – aki az 
iskola egyik leggyengébb tanulója volt, és nem tudott törvényes foglalkozást 
elképzelni magának, szinte csak rosszat lehetett hallani róla – azáltal, hogy 
a programnak köszönhetően megszerette a zenét, elhatározta, hogy gitáros 
lesz. A tanárai példája teljesen megváltoztatta, és továbbtanult. Ezek az igazi 
eredményeink.

Amiről itt szó van, az a Magyarország 
előtt álló legnagyobb, biztonságos meg-
oldókulccsal nem rendelkező probléma. 
Ezen a háromszáz településen annyi-
an laknak, mint Komárom-Esztergom 
megyében, de a komfort nélküli lakások 
száma ötször, a nyilvántartott álláske-
resők száma hatszor akkora, mint máshol, 
miközben a születések száma csaknem 
kétszerese az országos átlagnak. Ha 
egymás mellé tesszük a háromszáz leg-
szegényebb települést és a roma népesség 
területi megoszlását mutató térképeket, 
jól látszik az átfedés. Ha fi gyelembe 
vesszük a születési adatokat, beleértve a 
szülő nők életkorát, a reprodukciós sebes-
séget, kiszámolható, hogy egy húszéves 
idősávban a lakosság 8-10%-a fog ezekben 
a falvakban megszületni. (…) Nemcsak 
szociális, hanem súlyos gazdasági kérdés, 
hogy ezeken a településeken mi történik, 
mi lesz ezekkel a gyerekekkel. Vajon húsz 
év múlva ők eltartók vagy eltartottak lesz-
nek, adófi zetők vagy segélyezettek? Ezek 
nemcsak őket, hanem valamennyiünket 
érintő kérdések.
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fegyelmezettsége, környezetének 
felhajtó hatása hiányzott a révbe 
éréshez. Azonban meg kell érte-
nünk, kiszakadni a megszokott 
környezetből, a mégoly küzdel-
mes családi biztonságból sok 
esetben különös kockázattal jár 
egy „árral szemben” úszó cigány 
fi atalnak – gondoljunk csak Dob-
ray György rendkívül tanulságos 
dokumentumfi lmjére, a 13 éves 
salgótarjáni talentum eindhoveni 
kalandját, vak reményeit és szo-
morú megcsúszását társadalmi 
kontextusba helyező Próbajáték-
ra. Eszünkbe juthat Klajbán János 
nógrádszakáli ökölvívótréner 
lapunkban idézett igazsága is: a 
roma származású korábbi bok-
szoló állítja, a küzdősport azért 
olyan népszerű a cigányok köré-
ben, mert a ringben csak a saját 
képességeikre hagyatkozhatnak, 
nem függenek másoktól.

A Hátsó füves országjáró sorozat öt évet felölelő vidéki 
tapasztalatgyűjtése, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat által 
felkarolt szegény településekről készített tavalyi riportok, 
de leginkább a bölcs hozzáértők rendíthetetlen türelme 
rámutatott, jámbor tájékozatlanság azt gondolni, hogy 
forradalmi lendülettel lerombolhatók az említett falak. 
Mert ha tényleg csak falakról lenne szó, könnyen átug-
ranák, áttörnék őket az új Farkasok, Pisontok, valójában 
azonban ennél alattomosabb a visszatartó erő: zsigerek-
ben hordozott bizalmatlanság, mélyen gyökerező családi 
minták, dédapáktól, nagyapáktól örökölt ősi előítéletek 
állnak a társadalmi nyitás és a kibontakozás útjában. Ne 
legyünk egyoldalúak: gyakori edzői észrevétel, hogy a helyi 
szinten kimagasló cigány tehetség elszántsága, kitartása, 
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