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„A javak és esélyek igazságos elosztása, illetve újraelosztása
nyilván szükséges, de nem elégséges feltétel.
Az embereknek nemcsak egyenlõbb létfeltételekre van igényük,
hanem annak elismerésére is, hogy mindenkit egyenlõ tisztelet illet,
hogy senki emberi méltósága nem sérthetõ.”
(Ferge Zsuzsa)

Bevezetés
2009 tavaszán a Magyar Szegénységellenes Hálózat harmadik jelentésének elkészítését kezdte meg hasonló célokkal, mint 2007-ben és 2008-ban:1 összegyûjteni
a szülõk, a családok mindennapos tapasztalatait, nehézségeit az élet különbözõ
területeirõl. Tavasztól õszig hatvan szegénységben vagy annak közelében élõ gyerekes családdal készítettünk interjút; ezek összegzése a Vágóképek – rögzítve 2009.
2008-as jelentésünk óta sok minden történt. A pénzügyi-gazdasági válság súlyosan érintette az országot. Rengeteg munkahely szûnt meg, családok százezrei adósodtak el, sokaknak került veszélybe lakhatásuk, sõt veszett el otthonuk. A szegények
mellett a középosztály is bajban van állásvesztése, bizonytalan munkahelye és megemelkedett hitelei végett. A kormányzat válságkezelõ intézkedései – a sebtében létrehozott krízisalappal együtt – nem fordítanak kellõ figyelmet a szegényekre, a szegénységben élõ gyerekes családokra. Igaz, nehéz egy olyan társadalmi-politikai légkörben mozogni, ami egyre erõteljesebben teszi bûnbakká a szegényeket, amiben
a monoki kezdeményezések számos követõre találnak az önkormányzatok és a Parlament soraiból egyaránt. Olyan atmoszférában, melyben a szegényellenességgel
párhuzamosan uralkodóvá válik a rászorultsági elv erõltetése, valamint az az elgondolás, hogy a segélyezettek, a munkanélküliek elherdálják állami támogatásukat,
amiért is bele kell avatkozni magánéletükbe. Nem lehet megvalósítani cigányok életminõségét javító minisztériumi programokat, mert azok rendre megbicsaklanak a
helyi elit és a középosztály ellenállásán. Mindeközben az országnak van nemzeti
stratégiája a gyerekszegénység csökkentésére, a gyerekek helyzetének javítására –
kevés politikai akarattal és forrással. Így indult neki Magyarország 2010-nek, A szegénység és társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai évének.
A válság közepette, ebben a gazdasági-társadalmi-politikai hangulatban a Magyar
Szegénységellenes Hálózat még inkább feladatának tekinti, hogy saját eszközeivel kép-

1

Vágóképek – rögzítve (2007 és 2008): http://www.hapn.hu/?pid=195
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viselje a szegénységben élõket. Ennek egyik módja ez a jelentés, amely egyrészt az interjúzás alkalmával lehetõséget teremt újabb családok elérésére, a tapasztalatok elsõ
kézbõl történõ összegyûjtésére. Másrészt, ahogyan korábban is, célunk a nyilvánosság
és a döntéshozók, a politikusok figyelmének felkeltése – hiú ábrándok nélkül.
A jelentés helyzetképet ad arról a társadalmi-gazdasági környezetrõl, amiben az
általunk megkérdezett családok is élnek: röviden összegezzük a szegénységgel kapcsolatos fõbb adatokat és tendenciákat, a válság statisztikákban látható hatásait, a
kormányzat egyes válságkezelõ intézkedéseit. Az interjúk területenkénti elemzésével
igyekszünk rámutatni azokra a hiányokra és nehézségekre, amelyekkel a többi közt ez
a hatvan család (szülõk és gyerekek) szembesül a mindennapok során. 2009-ben
elõször készítettünk fókuszcsoportokat hátrányos helyzetû felsõ tagozatos gyerekekkel iskolájuk légkörérõl. Ezek összegzése a jelentés egy külön fejezete.

8
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„... a mai gazdasági helyzetben ugye meg kell gondolni
... hogy még akár tíz forintot is hova teszünk”.
(Szülõ)

1. Egyre lejjebb: szegénység és válság
2009 novemberében a sajtó lecsapott arra a hírre, hogy az Európai Unióban nálunk a legmagasabb a szegénygyerekek aránya. Ez csak úgy igaz, ha hozzátesszük:
a teljes népesség szegénységi arányához viszonyítva nálunk az egyik legrosszabb
a gyerekek helyzete. A gyerekszegénységi ráta két balti államban, néhány dél-európai országban, sõt az Egyesült Királyságban is magasabb, mint Magyarországon.2 Mindezektõl függetlenül tény, hogy a gyerekeknek 19–20 százaléka (mintegy 440 ezer gyerek), a teljes népességnek 12–13 százaléka (1,2–1,3 millió fõ)
jövedelmi szegény hazánkban. Ez röviden annyit jelent, hogy jövedelmük jóval elmarad az átlagtól, és nem teszi lehetõvé a többség által elfogadott (és elvárt) életszínvonal biztosítását. Az idõsoros adatok azt mutatják, hogy 2003-hoz képest
1. ábra A szegénységi ráta alakulása a teljes népességben
és a gyerekes családok körében

Forrás: MTA GYEP, Tárki Monitor 2003, 2005, 2007 alapján. (Medián 60%-a alatt)

2

Forrás: Tárki (EU–SILC, 2006.)
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2005-re csökkent a gyerekszegénység és a népesség szegénysége is. 2005 és
2007 között viszont a teljes népesség tovább csökkenõ szegénységi arányával ellentétben a gyerekszegénység nõtt. (1. ábra) Ennek egyik oka, hogy „a gyermekek
szegénységének alakulásában jelentõs szerepe van a foglalkoztatás alacsony
szintjének: a foglalkoztatott nélküli háztartásokban élõ gyermekek száma 2005
óta ismét emelkedett (12,6%-ról 14,3%-ra).”3
Gyakran hallani, hogy Magyarországon három millióan szegények. A Központi Statisztikai Hivatal által számított létminimum szintje alatt valóban ennyien élnek.
Ez magasabb életszínvonalat feltételez, mint a jövedelmi szegénység számításánál
alkalmazott szegénységi küszöb. Persze ez sem sok: egy kétszülõs két gyerekes
családnak havi 208 ezer forint a létminimuma, amibõl ki kell gazdálkodni a lakással kapcsolatos kiadásokat, az élelmiszert, a ruházkodást és az élet egyéb költségeit.4 De azt sem nehéz belátni, hogy ennél sokan sokkal kevesebbõl élnek.
Ahogy Ferge Zsuzsa írja, „(…) mintegy hárommillió ember él a létminimum alatt,
kisebb-nagyobb hiánnyal (…) A fogyasztást persze a minimum alá szorítják, de így
sem sikerül mindig kigazdálkodni a havi rezsiszámlákat. Ha egyszer elmaradnak,
indul az adósságspirál (…) Röviden: amely gyerekes családokban nincs keresõ
vagy csak egy keresõ van, és az õ keresete lényegesen az átlag alatt van, azok
szegények. Bármilyen takarékosak, sok mindent nélkülözniük kell, és könnyen felborul a háztartások egyensúlya.”5
Az országos szegénységi adatok mögött ráadásul ott vannak az éles területi
egyenlõtlenségek: az észak-keleti megyékben és a Dunántúl déli részén minden
szempontból kedvezõtlenebbek az életfeltételek. Nem véletlen, hogy fõként ezekben
a térségekben alakultak-alakulnak ki azok a gettósodó térségek (Virág, 2006.), ahol
szinte csak szegények, segélyezettek, cigányok élnek. Összességében az ország 33
leghátrányosabb helyzetû kistérségében egymillió ember él, de itt osztják ki a rendszeres szociális segélyek közel felét. 2009 tavaszán-nyarán hét ilyen kistérségben készült kérdõíves felmérés a gyerekes családok helyzetérõl.6 Egyetlen adatot kiemelve:
ezekben a térségekben a családok szegénységi aránya másfélszer-két és félszer magasabb, mint az országos átlag. (2. ábra) Kevesebb a munkahely, a bérek színvonala alacsonyabb, jelentõs gazdasági szereplõk alig vannak. A munkanélküliségi ráta
az országosnak kétszerese-háromszorosa, arányaiban sokkal többen kényszerülnek
3

4
5
6

Bass, Darvas, Farkas, Ferge (2008): A gyermekszegénység elleni küzdelem állása 2008-ban. In MeH–MTA,
Stratégiai kutatások 2007–2008. Kutatási jelentések. TINTA Kiadó, Budapest, 2008. 9.
Létminimum, 2008. Központi Statisztikai Hivatal, 2009. Internetes kiadvány alapján.
Ferge Zsuzsa: Itt emberek is él(né)nek. Népszabadság, 2009. augusztus 8.
A „Legyen jobb a gyermekeknek!” Nemzeti Stratégia Értékelõ Bizottsága számára készített kutatás az
Út a munkához programról. A kutatás vezetõje Váradi Monika Mária (MTA Regionális Kutatások Központja). A kutatás eredményei szerkesztés, megjelenés alatt.
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2. ábra Gyerekes családok szegénységi aránya hét leghátrányosabb helyzetû
kistérségben (2009) és az országban (2007)

Forrás: MTA RKK, MTA GYEP. A „Legyen jobb a gyermekeknek!” Nemzeti Stratégia Értékelõ Bizottsága számára készített kutatás az Út a munkához programról, 2009.

segélyezetti létre, mint az ország más területein. Egy-egy kistérségben a szélsõséges
nyomort, a többdimenziós kirekesztettséget jelzõ több olyan cigány telep is található, ahol infrastruktúrának, civilizációs életfeltételeknek nyoma sincs.
Visszatérve az országos adatokhoz: 2008 elsõ negyedéve és 2009 harmadik
negyedéve között 2,4 százalékkal nõtt a munkanélküliségi ráta és 0,6 százalékkal
csökkent a foglalkoztatási ráta. (3. ábra) A válság érkezésének idejéhez viszonyítva
3. ábra A munkanélküliségi és a foglalkoztatási ráta alakulása
a 15–64 éves népesség körében, 2008. 1. negyedév – 2009. 3. negyedév

Forrás: KSH, stADAT-táblák
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(2008. negyedik negyedév) 2009. július–szeptemberre a foglalkoztatottak aránya
1,2 százalékkal, számuk 3 millió 851 ezerrõl 3 millió 753 ezerre csökkent. Ugyanebben az idõszakban a regisztrált munkanélküliek száma 337 ezerrõl 435 ezerre
emelkedett.7 Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat havi gyorsjelentése szerint 2009
októberében a nyilvántartott álláskeresõk közül 3100 fõ volt jogosult rendszeres
szociális segélyre és 154 ezren kaptak rendelkezésre állási támogatást. Mindezek
mellett 218 ezer fõ volt ellátatlan.8
A válságkezelés legfõbb (szimbolikus-kommunikációs) eszközeként létrehozott
krízisalapot igénybe vevõk számának gyors emelkedése jelzi a válság mélyülését.
Egyre többen kénytelenek támogatásért folyamodni állásvesztés, jövedelemcsökkenés, egészségkárosodás vagy a banki hitel törlesztésének ellehetetlenülése miatt:
2009. augusztus végéig 8,5 ezer, december közepéig már közel 76 700 krízistámogatás iránti kérelem érkezett be a nyugdíjfolyósító intézetekhez. Az egyszeri segély 40–45 ezer forint körüli összege azonban, még ha a semminél több is, nem
jelenthet hatékony segítséget a krízishelyzetbe került (eladósodott, munkanélküli,
lakásvesztéssel fenyegetett) családoknak.
4. ábra Krízissegélyt kérelmezõk számának alakulása,
2009. augusztus – 2009. december

Forrás: Országos Nyugdíjfolyósító Intézet adatai alapján

Összegezve: a társadalom jelentõs részének élethelyzete (nem csak a válság hatására) romlik, a már régen elszegényedett rétegek még lejjebb kerülnek, a középosztály megélhetése egyre bizonytalanabb. Kemény István 2003-ban a rendszer-

7
8

KSH, stADAT-táblák. http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xstadat/xstadat_evkozi/tabl2_01_02h.html
Állami Foglalkoztatási Szolgálat. Havi gyorsjelentések (2009. október)
http://www.afsz.hu/engine.aspx?page=full_afsz_stat_merop_2009
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váltás okozta gazdasági-társadalmi válságra utalva ezt írta: „A nyugati társadalmakra szokták mondani, hogy kétharmados társadalmak, azt értve ezen, hogy a
lakosság kétharmada él jólétben és biztonságban. A mi társadalmunk legfeljebb
egyharmados társadalom: egyharmadának jobb, kétharmadának rosszabb a jövedelmi helyzete, mint 1986-ban volt. Akkor mondhatjuk, hogy kijutottunk a válságból,
ha a lakosság legalább kétharmada eléri és 25–30 százalékkal túl is haladja az
1986-os szintet.”9 Úgy tûnik, ma sem jobb a helyzet. Sõt az egyenlõtlenségek azóta csak nõttek. Ferge Zsuzsa mondta egy interjúban, hogy „más szegénynek lenni,
ha mindenki az, és más, ha a társadalom fele-harmada szenved a szegénységtõl,
a negyede pedig dúskál”10. Ráadásul mindezt a társadalmi-gazdasági helyzetet
most súlyosbítják a szegényekkel és cigányokkal szembeni széles körû konszenzuson
alapuló ellenérzések, amelyet a politika nem tud, nem akar hatékonyan kezelni.
Ehhez még egy idézet: „A társadalmi feszültségek, konfliktusok kezelésére mindazonáltal a baloldali-liberális kormányzat is kísérletet tesz. Ennek lényege azonban
a sorsdöntõ szociálpolitikában a neoliberális ihletésû rászorultsági elv erõltetése,
amely megbélyegzi a szegényeket, szembeállítja velük a rendszerbõl kimaradó vagy
kevésbé részesedõ »középosztályt«, végül, de nem utolsósorban, súlyos, elsõsorban
a roma lakosságot sújtó etnikai feszültségeket gerjeszt. A folyamat végpontja pedig
nem más, mint a szegények közvetlen stigmatizációja…”11

Magukra hagyva: kormányzati irányok, intézkedések
Mindkét korábbi jelentésünkben írtunk a „Legyen jobb a gyermekeknek!” Nemzeti
Stratégiáról12 (Stratégia), amelyet 2007-ben szinte teljes egyetértésben fogadott el az
Országgyûlés. Melyik politikai erõ mondott volna nemet egy olyan hosszú távú, 25
évre tervezõ stratégiára, amelynek célja a gyerekek, a gyerekes családok helyzetének javítása. Néhány apró lépés meg is történt ennek jegyében. Sõt európai uniós
forrásokból tizenegy leghátrányosabb helyzetû kistérségben indulnak komplex programok a gyerekszegénység csökkentésére. Mégis úgy tûnik, a Stratégia mögül elfogyott a szándék, az akarat, még akkor is, ha közben gazdasági válság nehezíti az
ország helyzetét. Azért indulunk ismét innen, mert a Stratégia alapelve egyrészt, hogy

9

10

11
12

Kemény István (2003): Válság után. Szegények, munkanélküliek, cigányok, versenyképtelenek. Esély,
2003/2. 74. o.
Hogyan válhat a szegénység elleni harc… a szegénység elleni hadjárattá? Interjú Ferge Zsuzsával.
GEO Magazin. 2009/12.
Szalai Erzsébet (2009): A válság mélysége. Népszabadság, 2009. október 3.
http://www.gyerekesely.hu/component/option,com_docman/task,doc_view/gid,125/Itemid,3
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a gyerekek (és családjuk) érdekeivel ellentétes vagy azokat figyelmen kívül hagyó
intézkedéseket ne lehessen meghozni. Másrészt, hogy a forrásokat – fõként a gyerekek, gyerekes családok között – több okból is univerzálisan célszerû elosztani, természetesen kiemelt figyelmet fordítva a hátrányos helyzetûekre, a szegényekre.
A kormány válságkezelõ programja így fogalmaz: „Szûkíteni kell az állami kiadások közül a legnagyobb részt jelentõ szociális juttatásokat is. Érvényesíteni kell a célzottság és a rászorultság elvét, hogy az adókból annak jusson több támogatás,
akinek a közösség segítségére valóban szüksége van. Ez a célja a szociális és családtámogatási rendszer átalakításának. Mindeközben azért, hogy a gazdasági válság ne okozhasson súlyos társadalmi válságot, célzott eszközökkel különös gondot
kell fordítani a legnehezebb helyzetben lévõk megsegítésére, a válságkezelés rájuk
gyakorolt hatásainak enyhítésére; arra, hogy tõlük követelje a legkevesebb lemondást a válságkezelés. Ehhez elengedhetetlenül szükség van a jobb sorban élõk szolidaritására is.”13 A rászorultsági elv azonban éppen, hogy aláássa a szolidaritást,
hiszen a különbözõ támogatásokból (segélyekbõl), programokból kimarad a korántsem tehetõs középosztály (alsó része), amely így még inkább azok ellen a szegények és
cigányok ellen fordul, akik „megint az õ rovásukra” kapnak segítséget.
A válságkezelõ kormányzat intézkedései között van például a családi pótlék összegének befagyasztása (összege 2009-ben és 2010-ben nem emelkedik), a gyermekgondozási segély idõtartamának háromról két évre csökkentése (a jogosultsághoz
szükséges munkaviszony emelése), a lakásépítési kedvezmények felfüggesztése vagy
az áfa 25 százalékra emelése. Létrehozták ugyan a válságalapot, de hatékony segítséget ettõl remélni nem lehet.14 Ezeken túl a szegény családokat kedvezõtlenül érintõ intézkedések közé sorolhatók az „Út a munkához” program változtatásai vagy a
segélyezési rendszer tervezett módosításai. (Egyes kormányzati intézkedésekrõl és tervezett lépésekrõl az interjúk területenkénti elemzésénél még lesz szó.)

13

14

Válságkezelés és bizalomerõsítés. A válságkezelõ kormány egyéves cselekvési terve.
http://www.kormanyszovivo.hu/news/show/news_1734?lang=hu
A krízisalap egyszeri támogatására azok jogosultak, akik 2008. szeptember 30. után vesztették el
munkájukat, akiknek jövedelme a 2008. szeptemberihez képest legalább 20 százalékkal csökkent,
akiknek lakáshitele legalább 20 százalékkal emelkedett, valamint azoknak, akiknek egészségi állapota 2008. szeptember 30. után romlott meg. A családban az egy fõre jutó jövedelem nem haladhatja meg a minimálbér nettó összegét (57 815 Ft).
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„Lehet ezekrõl beszélgetni, felmérni, statisztikát csinálni róla,
de hogy valaki ezt az egészet felvállalja,
és valami igazán elhatározott dolgot csináljon,
arra kevés lehetõséget látok.”
(Szülõ)

2. „Ez már jobb nem lesz…”:
az interjúk elemzése
Az országos helyzet és a kormányzati irányok áttekintése után megpróbálunk a
számok és a statisztikák mögé nézni azzal, hogy összegezzük a szülõkkel készített
interjúk legfontosabb tapasztalatait. Az a szándékunk, hogy visszaadjuk a beszélgetések tanulságait, alátámasztva azokat számos idézettel.
A korábbi jelentésekhez hasonlóan a Magyar Szegénységellenes Hálózat tagjai,
szegénységben élõk, szociális területen dolgozó civil szervezetek képviselõi, szakemberek készítették az interjúkat. Mintaválasztásunk esetleges, alapvetõen a Hálózat regionális koordinátorai és a terepen dolgozók helyismeretére támaszkodtunk.
Így sikerült megkeresni hatvan olyan gyerekes családot, akik életminõségük, életfeltételeik alapján szegénységben vagy annak közelében élnek. Ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy a család jövedelmi helyzete alapján alatta van a szegénységi küszöböknek vagy éppen a KSH által számított létminimum szintjének. A jövedelmi helyzetet megkérdeztük, de ez alapján nem szelektáltunk. Az interjúalanyok között így
vannak olyanok, akik inkább a középosztály alsó részéhez tartoznak, akiknek lakáshitelük törlesztése miatt vannak gondjaik, és olyanok is, akik falusi vagy városszéli
cigány telepen élnek, és bevételük minden számított küszöb alatt van.
A családok kiválasztásakor kritérium volt, hogy neveljenek 18 év alatti gyereket, gyerekeket. Az interjúalanyok „megszervezése” regionális szinten történt. Arra
törekedtünk, hogy az ország mind a hét régiójából közel azonos számú családot
érjünk el, és megfelelõ arányban legyenek köztük városban és faluban élõ, egyszülõs és sokgyerekes, cigány és nem cigány családok. Olyan témákról kérdeztük
a szülõket, amelyek szorosan kapcsolódnak a család, azon belül a gyerekek életminõségéhez és életesélyeihez, koncentrálva arra, milyen nehézségeket hozott
számukra a gazdasági válság. Azt igyekeztünk megtudni, hogy mit éreznek a válságból és a válságkezelõ kormányzati intézkedésekbõl, mivel lett több a gondjuk
(ha egyáltalán több lett), mi jelentett számukra eddig is problémát a mindennapok során. Az interjúk másik fõ témája a gyerekekhez kapcsolódó szolgáltatások
és intézmények elérhetõsége, minõsége. A strukturált interjúk öt fõ területre épül15
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tek, amelyeket a jelentés szerkezete is követ – kiegészítve egy, a különbözõ témákra adott válaszokból összeállított fejezettel (A gyerek az elsõ):
1.
2.
3.
4.
5.
6.

A

VÁLSÁG HATÁSAI

A GYEREK AZ ELSÕ

GYEREKHEZ

KAPCSOLÓDÓ PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK

ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TOVÁBBTANULÁS

ELADÓSODÁS, TARTOZÁSOK,
SEGÉLYEZÉS ÉS KÖZMUNKA

KÖLCSÖNÖK

2.1. A válság hatásai15
A szegények a válság miatt még kiszolgáltatottabbá váltak, életük az eddiginél is bizonytalanabb lett, a tervezés teljes hiánya jellemzi mindennapjaikat. Összességében
borúlátó, reménytelen a beszélgetések hangulata, még akkor is, ha néhányan optimistán nyilatkoztak, és ha távol is, de látnak kiutat. Sokuknak a válság elõtt sem volt jobb
a helyzete, mint az interjúzás idején. Errõl tanúskodnak azok a válaszok, amelyek általánosságban vagy egy-egy területhez kapcsolódóan árulkodnak a létbizonytalanságról,
a nélkülözésrõl, egyes esetekben a teljes mélyszegénységrõl. Sokan az áremelkedésen
kívül nem is nagyon érzik a gazdasági-pénzügyi válság egyéb következményeit, nem
volt ugyanis már mit veszteni. Vannak olyanok is a megkeresett családok között, akiket
a banki hitelek megemelkedett törlesztõ részletei hoztak szorult helyzetbe.
„… azért arra odafigyelek, hogy azért meglegyen minden. Pláne a
gyerekeknek, ami kell, az az elsõ, és utána, ha marad, akkor lehet
mást is, beosztani nagyon, apránként.”
(Négygyerekes anya, Dél-Dunántúl)
„A lakáshitel miatt a férjem sokat dolgozik. Szórakozásra, kultúrára, múzeumokba, bábszínházba, különleges helyekre, kiállításokra nem tudunk elmenni, mert nagyon drága a belépõ. Sajnos ezekre a programokra nekünk már nem marad. Mi is szeretnénk ilyen helyekre elmenni, de nem tudunk.”
(Háromgyerekes anya, Közép-Magyarország)

15

Ez a fejezet a „Legyen jobb a gyermekeknek!” Nemzeti Stratégia Értékelõ Bizottsága számára készített, a Mit éreznek a válságból a szegény családok? c. tanulmány része.
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„… sokszor belegondolok, mi lesz ha én nem leszek. A gyerekem
hová megy… Itt hagyom õt, semmi nélkül…”
(Egygyerekes, egyedülálló anya, Észak-Magyarország)
„Töltött káposztát meg már nem is tudom, mikor evett itt a cigány
szögbe valaki. Már én is megenném, ez az igazság.”
(Négygyerekes anya, Észak-Magyarország)
„… a semmibõl egy szimpla rántott levest bárki össze tud hozni, nem
kell bele tojás, csak maga a rántott lé, ha esetleg van otthon száraz
kenyér, akkor azt bele kell törni.”
(Ötgyerekes anya, Észak-Magyarország)
„Képzeld el, melyik az a munkahely ahol pont engem várnak sok
szeretettel. Három gyerekkel, plusz egy beteggel. Pont magára vártunk, egy ilyen asszonyra van szükségünk… nem tudom, hogy mi
lesz, elmegyek kurvának.”
(Háromgyerekes, egyedülálló anya, Dél-Dunántúl)
„… nem tudunk egy rendes szõnyeget venni, nem tudunk ágynemûket venni, nincs hûtõnk, nincs centrifugánk. Addig tudok mosni,
amíg jó idõ van, mert télen nem tudok hova teregetni.”
(Egygyerekes, egyedülálló anya, Nyugat-Dunántúl)
„–
–
–
–
–
–
–
–

Voltatok-e már együtt nyaralni?
Hát még nem voltunk. Szeretnék. Elmenni a Balatonhoz…
Nem láttad még soha a Balatont?
Én még nem. A feleségem az vót. De én még nem.
És szeretnéd megmutatni a lányoknak is?
Igen.
És hogy gondolod, eljutsz még?
El. Bízok benne.”
(Kétgyerekes apa, Észak-Magyarország)
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„És ez a legrosszabb. A bizonytalanság. Mert ha most az mondaná valaki, hogy novemberben lesz egy biztos állásom, akkor valahogy kihúzzuk,
de így, hogy azt se tudod, hogy mikor lesz meg hol. Á, így nem tudom.”
(Négygyerekes, egyedülálló anya, Közép-Dunántúl)
„… tavaly ahogy összedõlt a házunk, elõször nyáron összedõlt a házunk teteje, azt meg kellett csináltatni. Arra ráköltöttünk harmincezer
forintot. Leadtuk a kocsinkat a MÉH-telepre, harminckétezeré, és abból
csináltatta meg {a férjem} a tetõt. Télen karácsonyra kidõlt a házunk
háta. Akkor kértem segélyt, és kaptam tízezer forintot, amihez még tízezret kérnem kellett kölcsön, mert nem lett elég az anyagokra.”
(Háromgyerekes anya, Észak-Magyarország)
„A kocsi fizetését pedig nagy nehezen megoldjuk a válság miatt, mert
felemelték a kocsi-részletet. Mi minden csekket kifizetünk elõbb, a többi utána. A kertben, ha kell, termelünk magunknak. Például az uborkát nem megveszem, hanem ezt rakom el. Télen nem veszek uborkát,
savanyítani fogok.”
(Háromgyerekes anya, Közép-Magyarország)
Fontos tapasztalata az interjúknak az, amit terepen járva gyakran látunk-hallunk –
és amit egyre erõteljesebben sugall a politika és a társadalom egyaránt: a szegények,
a cigányok teljes elutasítása, önkormányzati, kormányzati, hatósági eszközökkel történõ fenyegetése, megrendszabályozása, amely – csak a jéghegy csúcsaként – természetben adható családi pótlékban és szociális kártyában ölt testet. Mindezek mögött
ott áll a helyi hierarchiák mûködése, a helyi elitek és a középosztály szegényellenessége, kirekesztõ magatartása, amely szavakban és tettekben is megnyilvánul. A válság hatásai mellett ezzel is szembesülni kénytelen a családok egy része.
„Régen voltak kint, akkor az óvodából, mert a gyerek lába tiszta lila
volt. Mert persze a gyerek fára mászott már négy évesen… És be akart
nézni a hûtõmbe. Azt az egyet nem hagytam, pedig ott nem volt fürdõszoba, wc kint a folyosón, meg ilyenek, de éltünk és jól… Beírta, hogy
megtagadtam. Aláírtam, hogy azért tagadtam meg, mert még nincs
bevásárolva. Ne ez alapján ítéljenek meg, hogy mi van a hûtõmben…”
(Egygyerekes anya, Közép-Magyarország)
18
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„Meg volt egy rendõrségi bírságunk is, átmentünk gyalog a síneken,
megbüntetett a rendõr 15 000 forintra, ugye mentünk a gyerekért az
óvodába… nem fizettük ki. Bementünk a polgármesteri hivatalba, hogy
közmunkán ledolgozzuk, hát nincsen közmunka. Nincs közmunka,
és ráadásul le sem adták a bíróság felé a papírt, azt mondták, hogy
nem jelentünk meg.”
(Háromgyerekes apa, Közép-Dunántúl)
„Én nem látok más kiutat, mint az erdõt. {A városba} bemegy az
ember, megkérdezik, hol lakik. Vagy esetleg már a portán azt mondják: húúj, te be se menj. Fölösleges, van felvétel, de nem neked.”
(Négygyerekes anya, Dél-Dunántúl)
„… letagadtatja magát a polgármester, avval nem beszélsz. Ö hozzá
hiába megyek idõpontot kérni, õ le se szar. Most is fel mentünk hozzá
áprilisba, áprilisba haza gyöttünk… és nem tudtunk bejutni hozzá.
Ott voltam egy fél napot… látta, hogy ott állok, és azt mondta, majd várjak. Késõbb, mert most telefonál. Most levelet ír. Meg ilyenekkel leráz…”
(Négygyerekes anya, Észak-Magyarország)
A megkérdezett szülõk 80 százaléka mondta, hogy valamilyen módon érintette családját a gazdasági válság. A családok negyedének van pénzintézeti kölcsöne, de közöttük közel fele-fele arányban vannak azok, akik autóra, lakásra vettek fel kölcsönt,
illetve azok, akiknek személyi vagy áruhitele van. A többség elsõsorban az áfa emelést érezte meg, amely azt jelzi, hogy ezeknek a családoknak igen ár-érzékeny a
pénztárcájuk. Szinte kivétel nélkül a válaszok között volt az, hogy az árak emelkedése miatt már azt az eddig sem magas életszínvonalat sem tudják biztosítani, amelyet
korábban még igen. Bevásárláskor számos olyan dologról kell lemondaniuk, amelyek közel nem tartoznak a luxus vagy élvezeti cikkek kategóriába, pedig az öt százalékos áfa emelés a társadalom többsége számára alig érzékelhetõ.
„Mondjuk, vannak a felvágottak közül, ami drágább, azt ugye mi nem
vehessük meg… Húsok, mondjuk a húsok, az is, van, ami két-három
ezer már, mi abból se tudunk venni ugye. Inkább az olcsóbból, a húsok,
élelmiszerek, tisztasági szerek, már nekünk abból is az olcsót kell venni.”
(Kilencgyerekes anya, Észak-Magyarország)
19
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„Egyértelmûen érezhetõ a helyzet, mert emelkedtek az árak. Én azt
mondom, hogy amíg van munkám, és amíg a másodállásomat is
meg tudom tartani, addig talán nem fogom annyira érezni a hatását. De persze ez is egyre bizonytalanabb… És ilyeneket hallani,
hogy egyre nagyobb a munkanélküliség… Pillanatnyilag csak az áremeléseket érzem meg. Mást nem tudok mondani… A munkahelyen
is hallani leépítésekrõl, és ha beletartozok én is, akkor viszonylag kilátástalan lesz a helyzet.”
(Háromgyerekes apa, Közép-Magyarország)
„A konyha részleg az, ami ugye mindennapos, de az ember azt mondja, hogy a gyomrán lehet megfogni, de sajnos a négy gyereknek enni
kell, és van, olyan is, amikor bizony-bizony hitelbe lemegyek ide a
szemben lévõ boltba… olyan 30–40 ezer forintig el szoktam menni,
és akkor azt havonta visszatörlesztem.”
(Négygyerekes, egyedülálló anya, Dél-Dunántúl)
„A boltokba már csak papírral megyünk, és a legszükségesebbeket
vesszük meg, de így is fizetünk annyit, mint egy évvel ezelõtt, amikor
még megengedhettük magunknak, hogy legyen egy kis felvágott
vagy egy kis nassolni való a kosárba. Ma ez már nem megy.”
(Háromgyerekes anya, Közép-Dunántúl)
„Sokszor végig kell járnom az egész várost, hogy egy kiló cukrot olcsóbban megkapjak, egy liter olajért el kell mennem, a zsemléért,
hogy a gyereknek olcsóbb legyen a kajája, mert minden nap úgy viszi a reggelit.”
(Egygyerekes, egyedülálló anya, Nyugat-Dunántúl)
„Ha most azt mondom, hogy tegnap fél kiló kenyeret vettem, mert
csak annyi pénzem volt… és négyen vagyunk, a három gyerek és
én. Fõzni azért bírok, mert a sógornõm adott húst. Ha nem adott
volna, már fõzni se bírnék.”
(Háromgyerekes anya, Dél-Alföld)
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„Meg még azt is beszélik, hogy januártól rosszabb lesz. Hát az élelmiszerrõl ne is beszéljünk, hát bemegy az ember az üzletbe, vásárolna valamit, hát tényleg, sokszor nem tudjuk megvenni… tejet jóformán alig iszunk, gyümölcsökrõl ne is beszéljünk, hát nekem van
négy gyerek… három kenyér elfogy.”
(Négygyerekes anya, Észak-Magyarország)
„Például a ruházat, ami a lányomnak a legfontosabb. És ugye már
12 éves, szeretne öltözködni, meg ugye, hát az édesség, amit ugye
már nem lehet megengedni, mert nem. Hát ugye én fizetem a villanyt, a lakbért, mindent én fizetek, és ugye hát, ha nem fizetem, akkor kikapcsolják, és hova megyek a leánnyal.”
(Egygyerekes, egyedülálló anya, Nyugat-Dunántúl)
„… lakáshitel az nincs, de mindig van törlesztõ részlet banki hitelre. Anyunak van személyi kölcsöne, amivel mostanság nem éri utol magát, van
hátraléka. Nagyobb kiadások esetén nem futja a részlet befizetésére.”
(Kétgyerekes anya, Dél-Dunántúl – kérdezett: 25 éves lánya)
„… az én családomat ez annyiban érintette, hogy mivel ezt a lakást
hitelbe vettük, ami benne van mosógép, mindent hitelre vettünk, és
a hitel nagyon megemelkedett… munkám nekem még hál’ istennek
van, de nagyon-nagyon nehéz törleszteni a hiteleket…”
(Háromgyerekes anya, Észak-Alföld)
A hatvan családból tizenkettõben vesztette el valaki az állását a válság kezdete óta
– sokaknak azelõtt sem volt munkahelye. Õk elsõsorban a férjek. A feleségek többsége eddig sem dolgozott, így ezeknek a családoknak a bevétele – ahogyan rajtuk
kívül sokaknak – a gyerekek utáni támogatásokból, segélyekbõl és alkalmi munkákból áll. Igaz, ez utóbbiból is egyre kevesebb van, ahogy néhány szülõ mondta.
A munkajövedelem kiesése pótolhatatlan, ráadásul a szülõk többsége képzetlen,
alacsony iskolai végzettségû, így nem sok esélyük van arra, hogy késõbb munkát
találjanak. Azokban a családokban, ahol korábban sem volt munkája a szülõknek,
valójában ezen a téren nem hozott romlást a gazdasági válság, viszont, ahol munkanélküli lett az egyik szülõ, esetleg az alkalmi munkáktól esett el a család, ott az
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eddiginél is kevesebb a bevétel, amely veszélyezteti a lakhatás biztonságát (nem
csak hitelesek esetében), és növeli az adósságokat. Ezek a családok is elindulnak
tehát lefelé azon a lejtõn, amelynek már nagyon sokan az aljára kerültek.
„… nekünk azelõtt sem volt jobb. Nekünk most sincs meg azelõtt se
volt. Lakásunk nincs, amit elveszítsünk, munkahelyünk nem volt…”
(Ötgyerekes anya, Észak-Magyarország)
„Ilyenkor hónap elején még tudok neki venni csokoládét, süteményt,
hasonlót, de bizony-bizony hónap közepén már volt, hogy kölcsön
kellett kérni, vagy a boltba hitelre vásárolok. Csak az a baj, hogy ez
elkezdõdött egy három-négy hónappal ezelõtt, úgyhogy még az elsõ hónapban nem kellett kölcsönkérni, csak négy-ötezer forintot, és
ez aztán tolódott a következõ hónapra, mert igenis, hogy az a pár
ezer forint hiányzott, akkor még kölcsönkértünk és már ott tartunk,
hogy már igen tetemes adósságunk van így.”
(Egygyerekes anya, Közép-Dunántúl)
„… azért egy évvel ezelõtt még munka is jobban volt… nem azt
mondom, mindjárt azon nyomban, ha elmentünk felvételre vagy az
ember, hogy mindjárt fel is vettek… Most valahova elmegy, nincs felvétel sehová sem. Ráadásul ilyen, hogy szüret vagy szõlõbe, vagy
kapálás, tényleg oda is csak a legrégebbiek kellenek… Hát ebbõl a
huszonnyolcezer ötszáz forintból kell sajnos gazdálkodni, mert a
gyerekekre meg azért kapjuk a pénzt, hogy igaz-e ... öltözködni, enni iskolába, ez igen kevés, mellette meg számlák…”
(Négygyerekes anya, Észak-Magyarország)
„A párom munkanélküli lett. Nem biztos, hogy a válság miatt. De az
építõiparban dolgozott, próbáltunk munkát keresni. Ez novemberben volt. Novembertõl január végéig munkanélküli volt. Próbáltuk
regisztráltatni, de valami két hét hiányzott még a minimumhoz, mert
ahol elõtte dolgozott, nem jelentették be.”
(Egygyerekes anya, Közép-Magyarország)
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„Én egy hónapot dolgoztam… ahol aztán egy mondvacsinált ürüggyel
kirúgtak. Végül is a munkatársnõm, aki a boltvezetõ volt, megmondta
nekem négyszemközt, hogy igazándiból engem úgy vettek fel, hogy
amíg plafonig feltöltjük a raktárt az áruval én addig kellettem, meg
amíg kitakarítottam az egész boltot, én csak addig kellettem. Pedig
hosszútávra volt megegyezve, nem volt írásba foglalva, de nekem azt
mondták, hogy hosszútávra. Azt gondolták, hogy ha elõre közlik, hogy
egy hónap után tovább nem kellek, akkor talán nem megyek oda. Volt
egy hónap munkaviszonyom, és nem is egy egész hónap, és ennyi. Tehát minket nagyon-nagyon érint a válság, minket rettenetesen.”
(Egygyerekes anya, Közép-Dunántúl)
„… már oda jutottunk el, hogy nem tudjuk fizetni a törlesztésünket,
több mint egymillió forint elmaradásunk van benne. És az adóstárs,
a kezesünktõl vonják. Most már neki van munkahelye. Tehát a bank
most már a jelzálogot akarja érvényesíteni, ha a kezesemnek sem
lesz munkahelye, akkor viszi a házat a bank…”
(Négygyerekes anya, Dél-Dunántúl)
„Hát a férjem az alkalmi munkába járt eddig is, nem rendes munkahelyen, hát rosszul jött, mert alkalmi munkába eddig járt, most már
abba se jár, nem alkalmazzák most már.”
(Kilencgyerekes anya, Észak-Magyarország)
„Nincs munka, járunk munka után. Bármi, ami van, elvállalnánk, mert
tényleg, mert annyira vagyunk, hogy egyáltalán nincs semmi…”
(Négygyerekes anya, Észak-Magyarország)
„Szerencsére a párom a munkahelyét nem vesztette el. Devizában
felvett kétféle hitel, jelzáloghitel és személyi kölcsön, bizony megugrott. Ezért elmaradtunk a közüzemi számlákkal, most kapcsolták viszsza a gázórát is…”
(Ötgyerekes anya, Közép-Magyarország)
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Azt szinte minden szülõ meg tudta fogalmazni, miért, milyen mértékben romlott a
család helyzete a válság hatására (hitelek, munkahelyvesztés, áremelkedések). Ahogy
korábban írtuk, azt is, hogy nekik ennél rosszabb már nem lehet. A válsághoz kapcsolódó kormányzati intézkedésekrõl viszont sokkal kevesebb az információ: a családok egy részénél nem is sikerült körbe járni ezeket a kérdéseket, többségük pedig
csak felületes ismeretekkel rendelkezik. Ha a szülõk nincsenek is a pontos információk birtokában, negyven százalékuk azért úgy válaszolt, hogy legalább egy válsággal kapcsolatos kormányzati intézkedésrõl hallott valamit. Az információk forrásai
általában a televíziós híradások és a közvetlen környezet, a hivatalos tájékoztatás
(pl. önkormányzat vagy szociális szakember részérõl) elenyészõ. Ezért is találkoztunk
az interjúk során számos „félreértett”, részleges ismerettel. Voltak olyan szülõk, akik
anélkül, hogy meg tudtak volna nevezni kormányzati intézkedéseket – valószínûleg
a válsággal kapcsolatos közbeszéd hatására –, azt mondták, hogy õket rosszul érintik ezek a „nem ismert” politikai lépések. A leggyakrabban az áfa emelését, a családi pótlék befagyasztását, valamint a gyes körüli változásokat említették. A „szocpol”
felfüggesztését vagy a krízisalapot alig néhányan hozták szóba.
„A válságért nem a kormányt hibáztatom és a saját rossz döntéseink
miatt sem, hogy ennyi hitelt kell fizetnünk, de sajnos az intézkedéseikkel minket mindenbõl kizártak. Az egy fõre jutó jövedelmünk ugyan
negyven ezer forint körül van és ez jónak mondható, de így mindenféle juttatásból ki vagyunk zárva. Ha nem a jövedelemhatár miatt,
akkor azért, mert férjem rokkant nyugdíjas lett, így a krízisalapból nem
kaphatunk…”
(Háromgyerekes anya, Közép-Dunántúl)
„Ezekbõl a kormányzati intézkedésekbõl sok jót nem tapasztaltam,
ami segítené a családokat. Nekünk mindent a saját erõnkbõl kell
megoldani. Úgy néz ki, hogy sikerül is kilábalni, adósságrendezõ hitelt kértem.”
(Háromgyerekes anya, Észak-Alföld)
„… hát az áremelkedések, voltak ugye az áfa emelés, gondolom, hogy
ez is a válsághoz kapcsolódott, hogy ezt a boltokba észrevesszük,
ahogy bemegyünk.”
(Háromgyerekes, egyedülálló anya, Nyugat-Dunántúl)
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„Hát, az árak mennek föl, a pénz az nem jön, a családi pótlék ugyanannyi, mint tavaly volt, nem nõ, de úgy hallottam, hogy még jövõre
sem fog. De ugye a kenyér, tej, ilyesmi a legalapvetõbb dolgok ára
megy fel, csak a mi pénzünk nem.”
(Négygyerekes anya, Dél-Dunántúl)
„… nem tudom, mióta bejött ez a válság helyzet, ugye kijött az, hogy
nem lehet kérni segélyt. Nem is tudom, milyen alapon, beteg vagy
recept, vagy nem is tudom, mire adtak már segélyt eddig… Kénytelen vagy kiváltani valahonnan ezt a pénzt, hogy kiváltsad a receptet,
egy hónap múlva kipostázzák azt a kétezer forintot. Úgyhogy én már
nem is voltam, azóta nem is érdemes kérni tõlük szerintem.”
(Kilencgyerekes anya, Észak-Magyarország)
„Hát megijedtem, amikor befagyasztották a családi pótlékot, hogy az
vajon mit jelent. De aztán megnyugodtam, mert kiderült, hogy csak az
összeg nagyságát fagyasztották be, nem pedig az, hogy nem kap senki.”
(Egygyerekes, egyedülálló anya, Nyugat-Dunántúl)
„A gyesrõl is hallottam valamit… csak arról szól, hogy két évig lesz
csak a gyes, hogy nem háromig lesz, hanem csak kettõig… de az idõ
alatt is lehet dolgozni, hogyha a gyereket úgy el tudjuk helyezni.”
(Négygyerekes anya, Dél-Dunántúl)
„Most annyit mondtak, hogy írjak egy levelet, és kérjek részletfizetést
a villanyra. Van egy papír, amit ki kell tölteni, hogy levédjék a villanyóránkat, hogy a gyerekek miatt nem fogják kikapcsolni.”
(Négygyerekes anya, Dél-Dunántúl)
„Hát, például az igen, hogy a családit nem emelték idén sem. Meg
majd szeptembertõl fogják, de lehet, hogy szeptembertõl sem. Hát,
a gyes engem már nem érint, mert ugye engem már az amúgy se.
Gyes, hát ezentúl két év lesz, ha jól tudom.”
(Háromgyerekes anya, Nyugat-Dunántúl)
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„És tavaly kaptunk még beiskolázási támogatást, úgy hogy én egy
éve dolgozok itt… Most már az sincs. És arra hivatkoznak, hogy a
válság miatt nincs.”
(Egygyerekes anya, Közép-Magyarország)
„Krízisalaphoz visszatérve, lestem a naptárt, mikor lesz augusztus elseje, hogy beadhassam a krízisalaphoz a papírokat. Ahogy a gyámügyis a kezembe adta, ebbe a picike rubrikába beírni a bankszámla
számot, meg a gyerekeknek a születési számát, meg a taj számát.”
(Ötgyerekes anya, Közép-Magyarország)
Vizsgáltuk a szülõk jövõre vonatkozó attitûdjét is. Megkérdeztük tõlük, hogy meglátásuk szerint családjuknak sikerül-e valahogyan kilábalni a válságból. A válaszok többsége ugyan összemosódott azzal, hogy látnak-e reményt helyzetük jobbra fordulására, mindenestre összességében alig néhányan optimisták. A szülõk
nagy része borúlátó, semmiféle kiutat nem lát sem a válságból, sem a szegénységbõl: mindössze hárman mondták határozottan, hogy sorsuk jobbra fordulását várják. (További tíz szülõ reménykedik, de reményét igen bizonytalanul fogalmazta
meg.) Ráadásul – a válaszok alapján – egy évvel korábban a családok felének
még jobb volt a helyzete a jelenleginél, illetve további hét szülõ mondta azt, hogy
életfeltételeik, lehetõségeik ugyanolyanok voltak egy éve is, mint most. Az interjúk
arra engednek következtetni, hogy teljes a bizonytalanság; a szegények, szegénység közelében lévõk máról holnapra élnek, tervezni egyáltalán nem tudnak, mindennapos gond a megélhetés. A még „megkapaszkodó” középosztálybeliek is
egyre kevésbé látják biztosítottnak jövõjüket: beláthatatlan hitelek, eladósodottság,
kiszámíthatatlan munkahelyek. Nem csoda, hogy a szülõk többsége nem látja esélyét egy jobb, biztonságosabb életnek.
„… ezt a gazdasági válságot mondják a tévében, rádióban… 2011-ben
állítólag kezd már a gazdasági válság fellendülést hozni. Hát ezt õk
mondják. Én ezekben a dolgokban azt mondom, hogy gazdasági
válság van, tudjuk, világviszonylatban. De azt is tudjuk, hogy nem mindenkire vonatkozik, mert van, akit a gazdasági válság abszolút nem
érint, mert az anyagi föltételek ugyanúgy adottak a megélhetéshez,
sõt luxusban élnek nagyon sokan. Hát jó, legyen… de ebben a dologban én így nem nyilatkozhatok, mert ugye nem vagyok isten.”
(Egygyerekes apa, Észak-Magyarország)
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„Ez már jobb nem lesz, mert én úgy gondolom, hogy mert ugye mi
vagyunk a szegényebb réteg… három rétege van a gazdasági helyzetnek, vannak a gazdagabbak, a középsõ réteg meg a szegények.
Most éppen azon gondolkodtam, hogy a középsõ réteg, az most
oda fog jutni, ahová a szegények.”
(Négygyerekes anya, Dél-Dunántúl)
„Most a gyerekeink is érzik már a válság hatásait, pedig szerintem
legtöbb szülõ õket védi a legtovább ezektõl a hatásoktól. És ami talán a legrosszabb, hogy nem látni a végét…”
(Háromgyerekes anya, Közép-Dunántúl)
„Hát nem tudom, hogy sikerül-e vagy nem, reméljük, hogy sikerül.
Most, hogy {a férjem} dolgozik hivatalosan, lehet, hogy több jut.
Szerintem. Legalábbis reméljük.”
(Háromgyerekes anya, Észak-Magyarország)
„Hát nem sok lehetõséget látok rá, mivel a munkahelyen, hiába dolgozol, hiába vagy becsületes, ha mindig csak minimálbért vagy minimálbértõl kicsivel kapsz többet, amibõl igazából nem lehet megélni.”
(Egygyerekes anya, Észak-Alföld)
„… nem könnyû megélni, mer azért, mert mindennap azzal kelek fel,
meg azzal fekszek le, hogy holnap mi lesz.”
(Egygyerekes, egyedülálló anya, Észak-Magyarország)
„Hát megpróbáljuk mindenféleképpen, mert a párom csak is arra
hajt, hogy legyen pénz, mindenféleképpen elmegy mindenhova segíteni, dolgozni. Hogy valahogy legyen.”
(Egygyerekes anya, Közép-Magyarország)
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2.2. A gyerek az elsõ
A sajtóban és terepmunkáink során is számos olyan véleményt olvasni-hallani,
hogy a szülõk nem a gyerekekre költik családi pótlékukat, segélyüket. Ez az egyik
legtöbbet szajkózott érve azoknak, akik szociális kártyát, természetbeni családi pótlékot akarnak. Nem lehet cáfolni azt, hogy a szegénységbõl kiutat nem látó, évek,
évtizedek óta munkanélküli emberek egy része az alkohol és más szenvedélybetegségek rabjává válik. Ugyanakkor kérdõíves adatfelvételek szerint a legszegényebb
családokban is a gyerek az elsõ. Õk kapnak elõször ételt, ruhát, az õ gyógyszereiket váltják ki elsõként. A szülõk lehetõségükhöz mérten és saját mintáik alapján igyekeznek a lehetõ legtöbbet fektetni gyerekeikbe: azt szeretnék, ha náluk többre vinnék. Akár középosztálybeli, akár szegény családról van szó, a bizonytalanság, a
nélkülözés vagy éppen a válság idején is megpróbálnak minden tõlük telhetõt
megtenni gyerekeik érdekében. A hatvan szülõvel készített interjúk errõl tanúskodnak, persze reprezentativitásról nem beszélhetünk. Néhány idézettel azt is illusztráljuk, hogy milyen anyagi és lelki megterhelést jelent a szülõknek, ha egyszerûen
képtelenek elõteremteni azt, amire a gyerekeknek szüksége van. A családok bevételei (munkajövedelem, gyerekek utáni pénzbeli ellátások és segélyek) a kiadási oldalon természetesen nem válnak szét, ezért is foglalkozunk külön és nem az
egyes fejezeteknél ezzel a témával.
„Mindkettõnek van ekcémás bõr betegsége, plusz a fiamnak van
egy körömgombája, aminek a gyógyszert most ki kellene váltanom,
de nem tudom kiváltani. És a doki az olcsóbbikat írta fel, ötezer valamennyi… Míg volt a közgyógy, addig két kúrát vett fel, de azoknak a gyógyszereknek az ára volt tizenháromezer forint per doboz.
És még mindig van körömgombája, mert megszakadt a közgyógy,
és így már nem lehet közgyógyra kérni gyógyszert.”
(Kétgyerekes anya, Dél-Alföld)
„… elõször azt fizetjük ki {a rezsit}, meg bevásároljuk az élelmet.
Félre teszünk 13 800 forintot kenyérre, a mindennapi kenyerünkre.
Ahhoz nem nyúlunk, ami el van téve kenyérre. És ami marad, az a
kevés, abból úgy szoktam, hogy bemegyek {a városba}… ha egyik
gyereknek egy cipõt tudok belõle venni, vagy ha többet tudok, akkor veszek. Így szoktuk.”
(Háromgyerekes anya, Észak-Magyarország)
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„Hát mondjuk, hogyha én nem lennék, nem volna, aki támogass õket.
Lehet, hogy a {lánya} intézetbe kerülne. Nem biztos, de abban se
vagyok biztos, hogy nem. Én erre gondolok, mert nekem az a legelsõ szempont, hogy a gyerekemnek jó legyen, érted…”
(Egygyerekes, egyedülálló anya, Észak-Magyarország)
„… ha elmegyek a boltba, és azt mondom, te édes gyermekeim, ezt
nem tudom megvenni, mert ebben nõnek fel, hogy nagyon sok mindenre azt kell mondanom ott a boltban, hogy ne haragudj, édes kisfiam erre mostan nincsen pénzünk, nem tudom megvenni. Most ez
lehet sokszor egy száz forintos valami, mert négyen vannak, kivételt
nem csinálok belõlük. Az én fejemben az már négyszáz forint, és inkább elköltöm kenyérre azt a pénzt. De õ megérti, hogy arra most
nincsen, de akkor egy harminc forintos rágóval beéri… egy csomag
keksz, mert abban sok van, és el tudnak rajta osztozni.”
(Négygyerekes anya, Dél-Dunántúl)
„Iskoláztatni tudom-e majd, vagy segíteni neki abban, hogy saját lábára álljon. Vagy például miért nem vihetem el egy hétvégére kikapcsolódni. Tudok-e neki megfelelõ táplálékot adni. Nem, és mindezt
azért nem, mert mindenhez pénz kell, és abból viszont egy normális
életvitelhez nagyon kevés van belõle. A számlám állandóan mínuszban
van, a bankom meg csak veszi le a hitelkamatot elég rendesen…”
(Egygyerekes, egyedülálló anya, Közép-Dunántúl)
„Lemondtunk olyan dolgokról, hogy magunknak veszünk ruhákat, meg
hasonló dolgok. Most már csak a gyerekekre költjük, amit kapunk.”
(Négygyerekes anya, Észak-Magyarország)
„Megoldjuk, akárhogy is, de megoldjuk. Spórolunk, inkább magunktól megvonunk mindent, én meg az apja, de a gyerekeknek mindent
ugyanúgy, talán jutunk elõre...”
(Négygyerekes anya, Dél-Dunántúl)
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„… arra nincs pénz, hogy a családdal elmenjünk egy hétre, és kikapcsolódjunk egy kicsit, akár csak egy rokonhoz. Tavaly volt lehetõségünk elmenni. És most már arra nincs pénzünk, hogy csak a saját fenntartásunkat fizessük… Tehát ez idén elmarad az egy hetes
nyaralás, úgy, hogy a szállásért nem is kéne fizetnünk.”
(Háromgyerekes apa, Közép-Magyarország)
„De amikor egy kamasz gyerek van, akkor azért nem lehet mindig
azt nézni, hogy mi a legolcsóbb. Mert nem lehet, hogy a gyereket
büntessük azért, mert nehéz a helyzet. Mit tehet õ róla.”
(Egygyerekes, egyedülálló anya, Dél-Alföld)
„És ugye már 12 éves, szeretne öltözködni, meg ugye, hát az édesség,
amit ugye már nem lehet megengedni, mert nem. Hát én fizetem a
villanyt, a lakbért, mindent én fizetek, és ha nem fizetem, akkor kikapcsolják, és hova megyek a leánnyal. Én nem szeretnék ilyen otthonokba menni…”
(Egygyerekes, egyedülálló anya, Nyugat-Dunántúl)

2.3. Gyerekhez kapcsolódó pénzbeli
és természetbeni ellátások és szolgáltatások
A gyerekek után járó legfontosabb ellátás a családi pótlék, amely 1990-ben vált elõször univerzális támogatássá, azelõtt munkaviszonyhoz volt kötve. A rendszerváltás
utáni kormányok többször változtatták az elosztás elvét: 1994 és 1998 között rászorultsági alapon, majd ismét univerzálisan járt. 2008-ban a kormány differenciáltan
emelte összegét, a magasabb szegénységi kockázatú (sokgyerekesek, egyszülõsök,
fogyatékos gyereket nevelõk) csoportoknál az átlagos 4 százalék helyett 7-8 százalékkal. A válság hatására a családi pótlék összegét a mostani kormány két évre befagyasztotta, sem 2009-ben, sem 2010-ben nem emelkedik, de legalább megmaradt univerzális, a teljes elszegényedést talán megakadályozni képes ellátásnak.
Azoknál a családoknál, ahol a Hálózat járt, fontos bevétel a családi pótlék, az
egyik legjelentõsebb része a családi költségvetésnek. Ezért érezhetõ többségük
számára, hogy nincs emelés, nincs indexálás, így a támogatás veszít vásárlóértékébõl.
46 szülõ mondta el részletesebben véleményét a családi pótlékról: 70 százalékuknak
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komoly gondot okozna hiánya, és sokuknak teljesen ellehetetlenítené megélhetését.
Ez fedezi a gyerekekkel kapcsolatos és a megélhetéshez, lakhatáshoz szükséges
legalapvetõbb kiadások egy részét. De csak ebbõl megélni lehetetlen; elmegy óvodai költségekre, gyógyszerekre, pelenkára vagy éppen egy-egy villanyszámlára.
A szülõknek az a 30 százaléka, akik nem tartották olyan jelentõs segítségnek a családi pótlékot, fõként az egygyerekes és a kétkeresõs családok közül kerültek ki.
Ugyanakkor számukra sem nélkülözhetõ: van olyan városi szülõ, aki abból fizeti a
bölcsõde költségeit, vagy éppen iskolakezdés elõtt az egészet a papírboltban hagyta.
„Ha ez nem volna, akkor nem is tudom, hogy akkor mit csinálnánk.
Az egy heti-másfél heti étel, rezsi.”
(Háromgyerekes apa, Közép-Magyarország)
„Tizenháromezerhétszáz forintot. És hogy ezt befagyasztották. Na,
most könyörgöm, befagyasztották a családi pótlékot… Könyörgöm,
mondja azt annak a gyereknek, hogy figyelj, nem tudok neked kenyeret venni, mert ennyi a pénz. Minden megy fölfelé, õk meg befagyasztják ezeket a dolgokat. Ezen spórol?”
(Egygyerekes anya, Dél-Alföld)
„… ami többi pénzünk van, amit még kaptam, 25 ezer forint gyest
kaptam, az megint nem volt elég semmire. Hát csak a lakbérünk 27
ezer forint, a gyes nem is elég. A családi pótlékunk 48 ezer forint.
Abból megint nem tudsz kifizetni mindent, mert enni is kell nekik,
nem. Vagy egy cipõt venni, vagy mit tudom én.”
(Ötgyerekes anya, Észak-Magyarország)
„Hát ebbõl fizetem {családi pótlékból} az albérletemet, illetve a rezsimet, ami egy fájó dolog egyébként egy édesanyának, mert én szívesebben elmennék egy négyórás munkaidõben, ha felvennének a
fõállású anyasági mellett takarítani vagy bármilyen munkakörbe. Hiába van egy szakmunkás bizonyítványom, bizony-bizony most már nem
ér semmit szinte… az az igazság, hogy ez nekem sokszor nagyon fáj,
hogy a gyerekeim pénzébõl kell ugye az egészet finanszíroznom.”
(Négygyerekes, egyedülálló anya, Dél-Dunántúl)
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„Végül is hát a gyerekeknek ruházatra, élelmiszerre, tisztálkodó szerre, tehát ilyen, tehát ami kell a háztartásba minden. Télen meg hát
ugye hozzájön az, hogy akkor tüzelõt és ugyanúgy minden.”
(Négygyerekes anya, Dél-Dunántúl)
„Hát az a kis 14 ezer forint? Egy liberóra, mert én csak azt veszek a
kis fiamnak, mert allergiás a többi pelenkára, sajnos. Hát egy pelenka, tisztasági szer, fültisztító, másra nem nagyon elég. Meg egy kis
édességre neki. Így szoktam ebbõl a 14 ezer forintból, de mindig így
szoktam, de tényleg. Ennyi.”
(Egygyerekes anya, Közép-Magyarország)
„… nagyban hozzájárul, mivel a gyes meg a családi pótlék, ennyi
volt eredetileg a jövedelem. Két hónapja dolgozom csak, úgyhogy
addig az nagyon jó volt, meg most is jó, hogy van.”
(Egygyerekes, egyedülálló anya, Nyugat-Dunántúl)
A rászorultsági alapon járó rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre azok a gyerekek jogosultak, akiknek családjában az egy fõre jutó jövedelem nem haladja meg a
nyugdíjminimum 130 százalékát (ez 2009-ben 37 050 forint volt)16. A gyerekenként
évi kétszer 5800 forintnál sokkal nagyobb segítséget jelentenek a kedvezménnyel járó természetbeni támogatások. A bölcsõdés, óvodás és általános iskolás (1–6. évfolyamos) gyerekek ingyenesen étkeznek, az elsõ-tizenharmadik évfolyamos tanulók térítésmentesen kapják a tankönyvet. 2008-ban 530 ezer gyerek (az összes gyerek
mintegy negyede) volt jogosult rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre.17 Probléma viszont, hogy „az évenként két alkalommal nyújtott támogatás összege csekély,
2008-ban évi 11 000 Ft. A jogosultsági határ átlépése viszont ennél jóval nagyobb
veszteségeket jelent a családoknak. Egy alsó tagozatos iskolás esetében havi 7-8 ezer
Ft veszteséget okoz a térítésmentes étkeztetésre és az ingyenes tankönyvre való jogosultság elvesztése – több gyerek esetén az összeg sokszorozódik.”18
16

17
18

Egyszülõs család, tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos, valamint nagykorú gyerek esetén a családban az egy fõre jutó jövedelem a nyugdíjminimum 140 százalékánál nem lehet magasabb. A jogosultsági határ 2009. szeptember 1. elõtt mindkét csoport esetében 5 százalékkal alacsonyabb volt.
Forrás: http://www.szmm.gov.hu/main.php?folderID=16259&articleID=30549&ctag=articlelist&iid=1
Bass, Darvas, Farkas, Ferge (2008): A gyermekszegénység elleni küzdelem állása 2008-ban. In MeH–MTA,
Stratégiai kutatások 2007–2008. Kutatási jelentések. Budapest, 2008. 20–21.
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A Hálózat által megkérdezett alacsony jövedelmû családok 70 százalékában a
gyerekek kapnak rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt. Közülük szinte mindenki kiemelte, hogy ha jövedelmi helyzetüket nem is javítja az ellátás, az ingyenes (vagy kedvezményes) étkezés és tankönyvek megkönnyítik életüket. Vannak,
akik másként nem is tudnák biztosítani ezeket gyerekeik számára. Vannak azonban olyanok is, akiknek szükségük lenne rá, de jövedelmi szintjük éppen átlépi a
jogosultsági határt.
„… van a könyvtámogatás, meg az ebéd. Annyiból jó, hogy az iskolába ugye nem kell fizetni, mert azért négy {gyerek} indul el. Most
egy ebéd nekik lenne, fejenként ötezer forint, úgyhogy ez a gyermekvédelmi kedvezmény, ez azért jó.”
(Kilencgyerekes anya, Észak-Magyarország)
„… mivel ugye három {iskolás} gyerekem van, és a negyedik is iskolába fog menni, higgye el nekem, hogy én nem tudnám ezeket a tankönyveket kifizetni. Mert azért most egy gyereknek 22, vagy legyen
25 ezer forint csak a tankönyv, és akkor hol van még a füzet , hol
van az az egyszerû kis ruha, amiben elmennek. Én semmiféleképpen
nem tudnám…”
(Négygyerekes, egyedülálló anya, Dél-Dunántúl)
„Nagyon drágák, ugye a nagyfiam az negyedikes, a középsõ az másodikos, a kettejük könyve vagy 25 ezer forint. A kislány most elsõs,
annak 10 ezer forint volt a könyv, lett volna. Meg hát az étkeztetés,
nem tudnám.”
(Négygyerekes, Dél-Dunántúl)
„… amit novemberben kap az ember, azt takarékosan félreteszi, ugye
szegényes karácsonyra talán, talán egy szegényesebb karácsonyra.
Amit meg nyáron kap, az meg hát a beiskoláztatást, óvodáztatást nem
fedi. Szóval egyáltalán nem fedi, mert az a 10 ezer forint, akárhogyan
veszem, a két gyereknek, csak a füzetek, táska, sportcipõ, tornaruha…
és akkor még hol vannak az egyéb kiadások… Meg hát a kicsinek
is ugye a tornacipõ, tornazsák, tornaruha, egyéb ilyen kiadások.”
(Háromgyerekes anya, Közép-Dunántúl)
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„Nem kapok, mivel az egy fõre jutó keresetem pár ezer forinttal meghaladja a megállapított összeget, így nem jár. Egyébként, ha úgy állapítanák meg, hogy le kell vonni például az albérletet, a rezsit és egyéb
kiadásokat, amit minden hónapban ki kell adni, mivel szerintem,
csak onnan számít, hogy mennyi jut egy fõre, akkor bõven beleesnék az összeghatárba.”
(Egygyerekes, egyedülálló anya, Közép-Dunántúl)
„A legkisebb gyereknek nem kell étkeztetésre költeni, ingyen étkezik
az iskolában, nem olyan túl nagy segítség, de azért méltányolni kell.
Iskolakezdéskor nem kell a tankönyvekért fizetni, ez nagy segítség,
mivel nem tudtam volna megoldani, hogy honnan teremtsem elõ a
könyvek árát. Amikor pénzbeli segítséget kapunk évente kétszer gyerekenként 5800 Ft-ot, akkor ruhákra, tanszerre szoktuk fordítani.”
(Háromgyerekes anya, Észak-Alföld)
„Hát, az az igazság, hogy nálunk vannak rosszabb helyzetben lévõ gyerekek is. Tehát addig, amíg erre nem szorulunk rá, addig én ezt nem
kívánom igénybe venni. Mert én látom, hogy ennél sokkal rosszabb
helyzetben lévõ gyerekek vannak… látom, hogy nagyon-nagyon sok
gyerek olyan, akinek nem jut reggeli, tehát úgy megy el az iskolába.”
(Egygyerekes, két unokáját nevelõ nagyszülõ, Észak-Alföld)
A fenti pénzbeli és természetbeni ellátások mellett 2009-ben ismét megkérdeztük
a szülõket arról, hogy gyerekeik részesülnek-e nyári étkeztetésben, és ha igen, mi a
véleményük annak minõségérõl, mennyiségérõl. Aktuális ez azért is, mert 2009-ben
a kormány – a személyi jövedelemadó egy százalékából befolyt – 1,2 milliárd forinttal kiegészítette (így kétszeresére emelte) a nyári gyerekétkeztetésre fordítható
pénzt, amely mintegy 120 ezer gyerek két és félhavi, napi egyszeri étkeztetésére elegendõ.19 A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülõ gyerekek száma
ennek több mint négyszerese. (Az intézményi gyermekétkeztetéshez a kormány
azonban hozzányúlt volna: 2009 õszén egy ideig arról volt szó, hogy a 2010-es

19

11/2009. (IV. 22.) SZMM rendelet a települési önkormányzat részére szociális nyári gyermekétkeztetés céljából 2009. évben nyújtott támogatás igénylésének, folyósításának és elszámolásának részletes szabályairól.
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költségvetésben 65 ezer forintról 22 500 forintra csökkenti a gyermekétkeztetés
normatíváját. Végül minden maradt a régiben, a normatíva nem csökkent.)
Az általunk megkérdezett családok alig több mint fele (34 család) él olyan településen, ahol az önkormányzat biztosít nyári gyermekétkeztetést. Közülük 70 százalék mondta, hogy gyerekeik kapják is a szolgáltatást (az összes család 40 százaléka). Sokan vannak, akik a szolgáltatás hiánya, információhiány miatt nem kapnak,
vagy nem jogosultak rá, pedig a nyári szünet idejére a szülõk nem tudják biztosítani a rendszeres meleg étkezést. Az évközben ingyenes vagy kedvezményes étkeztetésben részesülõ gyerekek egy része így nyáron nem jut megfelelõ élelemhez.
A szülök többsége szerint meleg ételt kapnak a gyerekek, de a legritkább esetben
eszik azt meg „intézményes keretek között”, terített asztalnál: ételhordóban viszik
haza. Nekik még mindig jobb, mint azoknak, akik konzervet kapnak, esetenként hetekre elõre. A szülõk egyébként számos megoldásról számoltak be a jegytõl a házhoz vitt konzervig. A minõségrõl és a mennyiségrõl megoszlanak a vélemények. Az
viszont tény, hogy a hátrányos helyzetû gyerekek számára fontos (lenne) nyáron
is a rendszeres meleg étel – hát még ha civilizált keretek között, programokkal (pl.
nyári napközi) kísérve fogyaszthatnák el azt. Ilyen egyelõre csak elvétve van.
„… úgy volt, hogy be kellett mennünk a családsegítõbe, adtak ilyen
ebédjegyet, kiadták egész hétre. Most járt le épp a mai nap, péntek
van. Kiadta az ebédjegyet, venni kellett ilyen ételest, be kellett járni,
ott ahol a családsegítõ van… ahány gyerek van, annyi ebédet kaptunk. Úgyhogy el kellett hozni azt is lényegibe… Hát nem nagy adagot adtak, az az igazság, mert ilyen merõkanál van, szedõkanál…
úgy mértek fejenként, hogy egy vagy még annyi se… Egy mérõkanállal szûkösen, ez a gyereknek is kevés volt.”
(Kilencgyerekes anya, Észak-Magyarország)
„Valamikor egy hétig ugyanaz a leves, de amúgy semmi probléma
nincs vele. Ez is jó.”
(Háromgyerekes anya, Közép-Dunántúl)
„… azt mondta nekem a gyámügyes, hogy majd, ha jut konzerv,
mert azt adtak, akkor majd kaphatok én is.”
(Egygyerekes, egyedülálló anya, Észak-Magyarország)
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„Kaptak a gyerekek nyáron ebédet. Vettem ebédhordót, és abban hazahozták. {A fiam} mindig felment érte biciklivel, oszt úgy. Másnapra
elmostam, a jegyet kitettem nekik, másnap hozták… Volt leves, meg
második volt… Sokan mondták, hogy a leves nem volt jó. Ízetlen volt.
Õk a tésztát szeretik. A fõzeléket se ették meg, se a lencsét… A spagettit azt szerették, krumplis tésztát, meg ilyeneket, mákos tésztát.”
(Kétgyerekes anya, Észak-Magyarország)
„A gyerekek étkeztetésére kapjuk, havonta huszonkét darab konzervet
kapnak, tehát azt jelenti, hogy a két gyerekre összesen negyvennégy
darab konzervet kapok... Hát mivel az én gyerekeim nem szeretik ezt
a fajta konzerveket, ezért inkább én azt tudnám javasolni, hogy ezt
a 18 ezer, közel 19 ezer forintot inkább kapjam kézhez. És hogy ha
minden nap paprikás krumpli lesz, akkor is meg fogják enni… Valamilyen szinten segítség, de valamilyen szinten meg nem. Leginkább akkor segítség és azoknak a családoknak, akik átveszik a családsegítõtõl, és potom pénzért vagy éppen áron alul eladják…”
(Ötgyerekes anya, Észak-Magyarország)
„Hol ették meg a gyerekek az ebédet, itthon?
Itthon, megmerítik az edényt, és már jövünk is haza.”
(Háromgyerekes, egyedülálló anya, Dél-Dunántúl)
„Nem volt elég, egy az, hogy egy óra múlva már éhesek voltak, ugyanúgy fõztem minden nap, mintha az nem is lett volna. Tehát ez csak egy
kiegészítõ, ami volt. Egy óra múlva sírtak, hogy anya éhes vagyok.
Volt, amikor ehetetlen volt, a kislány sírt, ugye krumplis tészta volt,
és nyers volt a krumpli, és a nagylányom sírt, hogy anya fõzd meg.
(Négygyerekes anya, Dél-Dunántúl)
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2.4. Általános iskola és továbbtanulás
Számos kutatásból tudjuk, hogy az iskolai pályafutás mennyire határozza meg a
késõbbi életpályát, a munkaerõ-piaci pozíciót. Tanulmányok sora foglalkozik az
iskolai szegregációval, a közoktatási rendszer diszfunkcióival. Az oktatási kormányzat 2003 óta kiemelt célként kezeli a (halmozottan) hátrányos helyzetû gyerekek integrált oktatásának elõmozdítását, új típusú pedagógiai módszerek elterjesztését. Mindezek ellenére Magyarország közoktatási rendszere még mindig szegregált, a „családból hozott” egyenlõtlenségek csökkentése helyett inkább növeli
azokat. A 2006-os PISA felmérés szerint azok között az országok között vagyunk,
ahol a szocioökónómiai háttér, a szülõk iskolai végzettsége és foglalkozása a legerõteljesebben befolyásolja a gyerekek iskolai teljesítményét.
Ahogy a második fejezetben már utaltunk rá, a gyerekek iskoláztatása a szülõk többségének elsõrendû kérdés. Tisztában vannak vele, hogy csak ezáltal lehet
valamivel könnyebb életük, mint nekik. Olyan családok is vannak persze, ahol éppen a folyamatos iskolai és munkaerõ-piaci kudarcok miatt nem látják értelmét a
tanulásnak, hiszen a szülõknek alig sikerült néhány osztályt elvégezni, és a fekete
munka piacán kívül sehol nem tudtak érvényesülni. Mindenestre interjúalanyainknak több, a gyerekek iskoláztatására vonatkozó kérdést tettünk fel arról, hogy milyen
az iskola, hogyan látják a gyerek fejlõdését, tervezik-e a továbbtanulást, milyen
anyagi megterhelésekkel jár az iskoláztatás.
A családok 80 százalékában (48 család) van általános iskolás gyerek, õk válaszoltak kérdéseinkre. A gyerekek többsége a helyi iskolába jár, 12 család gyerekeinek kell buszoznia. Olyanok is vannak köztük, akik a város- vagy faluszéli teleprõl
20-30 perces gyaloglással érnek be az intézménybe, iskolabusz nincs.
A szülõk elmondása alapján a gyerekek rendszeresen járnak iskolába, legfeljebb betegség esetén hiányoznak, vagy akkor, ha valamilyen tanítási idõben szervezett fizetõs programot a család nem tud finanszírozni. Ilyen elég gyakran fordul
elõ: nem jut osztálypénzre, a külön programok (színház, mozi, kirándulás, fényképezés) költségeire, így a gyerekek kimaradnak ezekbõl. Szélsõséges példa, hogy
valaki azért nem kapta meg év végén a bizonyítványát, mert szülei nem tudták kiegyenlíteni tartozásukat. Az egyik iskolában a gyerekek számára kötelezõ a sportegyesületi tagság – havi négyezer forintért. Vannak azonban jó példák is, amikor
a pedagógusok – jól ismerve a szülõk anyagi helyzetét – igyekeznek ezeket a gondokat áthidalni: törlesztés késõbb, kisebb összegekben vagy kifizetés az osztálypénztárból. Persze, ha egy falusi iskola osztályában minden gyerek szegény, nehezebb
ilyen megoldásokat találni: nem véletlen, hogy kevesebb is a program. A költségek mértéke és az iskolák hozzáállása igen változó: egyik intézményben párszáz,
a másikban több ezer forint a havi osztálypénz. Van, ahol ezen felül kell bevinni a
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programok költségeit, máshol ebbõl meg tudják oldani. Az interjúk tapasztalatai
szerint a szülõk ezen a téren is erõn felül teljesítenek gyerekeik érdekében.
„Nem járnak {a telepen} iskolába, mert az iskola úgy hét évvel ezelõtt bezárt, és azóta alapítványi iskola mûködik. Úgyhogy, akik ott
jártak {a telepen} iskolába, azokat szétszórták bent a városban,
ezért én már alapból {a városba} írattam be õket iskolába. Végül is
utaznak, de nem túl sokat, úgy negyed óra, húsz perc az út.”
(Kétgyerekes anya, Dél-Alföld)
„… egy a rossz ebbe az egészbe, hogy egyesületbe kell járniuk a
gyerekeknek… Valamilyen iskolán kívüli egyesületbe. Lehet kézilabda, foci… A lányom a futásban jó, így nekem az atlétikát kellett választanom… Havonta négyezer forint a tagdíj, akkor ruhát kell neki
venni. Tavaly vettem meg neki az egyesület melegítõjét, az tizenvalahány ezer forint volt, csak a melegítõ… Ezek húzósak anyagilag…
Hát inkább nem eszek, hogy ki bírjam fizetni.”
(Kétgyerekes anya, Dél-Alföld)
„Az is úgy van, hogy most nem is tudom, hogy a tavalyit kifizetteme már. Majd most szülõin ki fog derülni. A fiamnak sokkal kevesebb
az osztálypénze, mint a lányomnak. Talán mert a lányomnak több a
jómódú osztálytársa, de nem tudom, miért van ez így.”
(Egygyerekes, egyedülálló anya, Dél-Alföld)
„Most majd venni kell neki tornaruhát, tornacipõt, nem vettem még
meg neki semmit… Akkor vennem kell neki ruhát, sportcipõt, mert
én mindig azzal a tudattal voltam, hogy a többitõl nem maradjon le.
Most azt várom, hogy megkapjam a visszamenõleges nyugdíjat, azt
tudjak neki bevásárolni. Iskolatáska is kéne neki, mert ami volt neki, az szétment. De nem szoktam neki venni minden évben, de már
negyedig osztálytól már ez az egy táskája van. Most már muszáj neki vennem, mert már nem jó neki a cipzár meg már rongyos is.”
(Egygyerekes, egyedülálló anya, Észak-Magyarország)
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„Be szoktam fizetni, hogy el tudjon menni a gyerekem, ahová mennek a többi gyerekkel. Úgyhogy be szoktam fizetni, de most, hetedikbe, most nem fizettem be. Azért nem fizettem be, mert a tanár is
mondta, hogy ez nekem nagyon sok lesz. Húszezer forintot kellett
volna befizetni, hogy el tudjon menni a Balatonra…”
(Egygyerekes, egyedülálló anya, Észak-Magyarország)
„… annyi, hogy el van neki téve négyezer forint. Hát most ennyit kell
neki bevinni elsején. De úgy van neki eltéve négyezer forint, hogy kenyérre nincs, hogy kajára meg nincs. Hát csak ne legyen szégyenbe,
ne legyen neki kellemetlen.”
(Ötgyerekes anya, Észak-Magyarország)
„… ez pont most történt, nem olyan régen. Hát ugye vége lett az iskolának, és jött a szünet, mentek tanulmányi kirándulásra Visegrádra… pont olyan szituáció volt, megint volt kis konyhapénzem, de ez
nem volt elég, hogy elmenjen. Azt mondta az osztályfõnöke, hogy
nézze anyuka, ha gondolja, meg fogom elõlegezni, én maximálisan
megbízok magában. Ha hiszi, ha nem, komolyan mondom, a 12
ezer forintot kifizette.”
(Négygyerekes, egyedülálló anya, Dél-Dunántúl)
„… ez nem kerül pénzbe, ami ott az iskolában megoldható, és az ottani nevelõk csinálják. És akkor különbözõ foglalkozások, hát érdeklõdés szerint, ki melyikre szívesen megy el. Vannak szabadidõ szervezõk,
és csinálnak olyan programot, ami hál’ istennek nem kerül pénzbe…”
(Egygyerekes, egyedülálló anya, Észak-Alföld)
„Például a ruhát is úgy vettem nekik, az iskolába, hogy hitelbe.”
(Négygyerekes anya, Észak-Magyarország)
Arról is kérdeztük a szülõket, hogy mennyire elégedettek az iskolával, mennyire
együttmûködõk a pedagógusok, fejlõdik-e a gyerek, vannak-e esetleg konfliktusok
az intézménnyel. Szinte mindenki jónak ítéli az iskolával való kapcsolatot: járnak
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szülõi értekezletre, személyesen vagy telefonon rendszeresen érdeklõdnek gyerekükrõl, és ebben többnyire az iskola is partner. Így a szülõk többsége a tanárokról
is jó véleménnyel van. Kedvezõen vélekednek a gyerekek elõrehaladásáról is, bár
gyakran elismerik, nehéz számukra követni a tananyagot, ezért a tanárokra vannak utalva – ez számos szituációból érzõdik. Mindezek mellett 11 szülõ mondta,
hogy volt már kisebb-nagyobb konfliktusa egy-egy pedagógussal. A nézeteltérések
hátterében általában a gyerek magatartása, illetve az erre adott nem megfelelõ
tanári reakció áll. Olyan történetek is vannak, amikor cigánysága miatt ért valakit megaláztatás, vagy éppen a tetû-problémát nem sikerült higgadtan kezelni.
„…ha {lánya} nem ért valamit, vagy nem tud valamit, akkor kéri a tanárt, hogy segítsen neki, hogy elmagyarázza neki, hogy mit hogy kell.
Segítenek, nagyon segítõkészek. Legalábbis az én gyerekemmel.”
(Egygyerekes, egyedülálló anya, Észak-Magyarország)
„Az osztályfõnöke bemutatta a másiknak, a másik gyereknek az írásfüzetit, meg a {fiamét}, ugye összehasonlítottuk: „Az övé szebb, mint
{fiamé}”. Nahát én mondtam neki, hogy a {fiam} még ennyit tud,
nem mindenki tudhat úgy írni, mint õ… Ez, ugyanez eljátszódott a {lányommal}, hogy márpedig vigyem el, márpedig nem ide való. Én meg
nem egyeztem bele. Én nem írok alá semmilyen papírt. Ugye, hát az
osztályfõnökének nem tetszett, nem írom alá, megpróbáljuk, ha még
egyszer megbukik, akkor azt mondom, hogy tényleg nem ebbe az iskolába való, akkor kiírassuk.”
(Kilencgyerekes anya, Észak-Magyarország)
„Innen mind elvitték a szülõk, a magyarok a gyerekeket. Mert ez szuverén joguk, de én szerintem nem jó a mi gyerekeinknek, a romáknak
nem jó. Nincs elõttük jó példa. Például amikor ott vagyok nyílt napon, van három magyar gyerek az osztályba, és állandóan õk jelentkeznek, mert õk tudják. És akkor én gondolom így magamtól, hogy
{a fiamat} ösztönzi-e az, vagy a többi gyereket is, hogy de jó volna,
ha én is tudnám, hát most én is tudnék villogni, mert itt van anyám
vagy a szülõk…”
(Egygyerekes apa, Észak-Magyarország)
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„… nyitott az iskola, mert bármikor oda lehet telefonálni, idõpontot
lehet kérni, és akkor le lehet menni, megnézni a gyereket, hogy hogyan tanul, vagy megkérdezni, hogy mi hogy mûködik”.
(Négygyerekes anya, Dél-Dunántúl)
„Megpofozták a gyereket. Soha nem fordult elõ. Ez egy bejárós étkeztetõ tanárnõ volt. Abból adódott, hogy az egyik gyerek, közös nagy
étkezõ van, a tálcáját leejtette a földre. Összetörtek a dolgok. Elkezdtek tapsolni és nagy röhögés… A fiam a napközis tanárnõ mellett ült,
és magyarázott a barátainak, és úgy csinált a kezével, mintha tapsolt
volna. A tanár odament, hátulról pofonvágta, és azt mondta: kisfiam,
ennek örülsz, akkor te fogod feltakarítani.”
(Egygyerekes anya, Közép-Magyarország)
„… sokszor jött a {lányom} sírva haza az iskolából, meg az óvodából, hogy lecigányozták, de mondtam neki, hogy az egyik fülén be,
a másikon ki...”
(Kétgyerekes anya, Közép-Dunántúl)
„Mindennapos vendég vagyok az iskolában. Ha valami gond és probléma van, akkor rendszerint a pedagógusok elkapnak, és akkor elmondják.”
(Négygyerekes, egyedülálló anya, Észak-Alföld)
„Volt olyan hogy anyák napjára nekünk kellett beadni a pénzt. Egy
gyerek nem vitte be, annak az anyukája nem kapott virágot. Na ilyenek vannak, lesznek is szerintem, de így még nem hallottam a tanártól, így a gyerekektõl, hogy kivételeznek…”
(Négygyerekes anya, Észak-Magyarország)
„Ha valamit {a fiam} csinált, akkor ez a tanárnõ mindig: te, ne csináld ezt, azt csináld. Nem is lett volna ez gond, mert tudom, hogy az
én gyerekem nem olyan jó gyerek, tehát tudom, hogy vannak vele problémák. De mikor azt mondta neki, hogy te hosszú hajú bunkó gyerek, ezen akadtam ki, és akkor bementem, és felelõsségre vontam a
tanárnõt, hogy milyen jogon mondja azt a gyerekemnek, hogy hosszú
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hajú bunkó gyerek. Miért nem ír be az ellenõrzõjébe, hogy menjek
be, és ezt beszéljük meg, hogy ne legyen még egyszer ilyen probléma, de õ nem hülyézheti le a gyereket, meg nem bunkózhatja le. És
elnézést kért a tanárnõ, mondta, hogy ne haragudjak, azóta végül
is nincsen semmi problémánk.”
(Kétgyerekes anya, Észak-Alföld)
Az iskolával kapcsolatos másik kérdésblokk arra kereste a választ, hogy a gyerekeknek mennyit segítenek a szülõk és a pedagógusok. Mennyire képesek a szülõk tudásukkal és pénzükkel támogatni gyerekeik iskolai pályafutását, és hogy mit rak ehhez
hozzá az iskola, esetenként a napközi. Itt kérdeztünk a továbbtanulási tervekrõl is,
arról, hogy milyen végzettséget szeretnének a szülõk gyerekeiknek. Amellett, hogy
a szülõk valóban minden tõlük telhetõt megadnak a tanuláshoz, gyakran elõfordul,
hogy a gyerekek a család anyagi helyzete miatt nem jutnak hozzá a szükséges felszerelésekhez, eszközökhöz. Ez egyrészt befolyásolja a tanulási teljesítményt, másrészt kirekeszti a gyereket sok – mások számára nyitva álló – lehetõségbõl. A tanulási deprivációnak is nevezett hiányok egyértelmûen csökkentik az esélyeket (pl.
íróasztal, számítógép, szótár, otthoni tanulásra alkalmas hely hiánya).
A családok ötödében van középiskolás tanuló. Az általános iskolás gyereket
nevelõ szülõk több mint fele tervezi a továbbtanulást. Ezen a téren láthatók különbségek a falusi szegény családok és a városban, fõvárosban élõ (alsó) középosztálybeliek között. Elõbbiek fõként középfokú végzettséget, szakmát szeretnének,
utóbbiak inkább diplomában gondolkodnak. A szülõk szinte kivétel nélkül bíznak
abban, hogy gyerekük sokra viszi, legalábbis többre, mint õk. Aggodalmukat azonban többen (20 szülõ) megfogalmazták afelõl, hogy nem fogják bírni a továbbtanulás költségeit.
A szülõk számára gondot jelent a gyerekek otthoni segítése, a velük együtt tanulás, ami a magyar közoktatás rendszerében elengedhetetlen ahhoz, hogy a gyerek lépést tudjon tartani, ne maradjon le társaitól. A szegény és cigány gyerekek
ezen a téren jelentõs hátrányban vannak a középosztályi gyerekekhez képest. Mint
ahogy hátrányban vannak a tanulási feltételek terén is: a szülõk, akármennyire is
tisztában vannak azok szükségességével, nem tudnak szótárt, nyelvkönyvet, számítógépet venni, magántanárt fizetni. Egyenlõtlenek az esélyek.
„Nyelvbõl fel volt mentve, esélyt se kapott, hogy tanuljon nyelvet, és
valahonnan tud angolul. Úgyhogy tavaly szeptemberben visszavittem vizsgálatra, és mondtam, hogy szüntessék meg a felmentését.
Fordít, beszéli, annyi, hogy nem érti a beszélt szöveget, mert nem
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beszéltek hozzá angolul, és az neki túl gyors. Afrikából kaptam emailt, és lefordította nekem.”
(Négygyerekes, egyedülálló anya, Észak-Alföld)
„… én meg voltam elégedve mind a két iskolával, mert segítik a továbbtanulásban. A médiatanár mondta, hogy ha valami nem sikerül, akkor
õk is tudnak valami lehetõséget továbbtanulásra, vagy bármi más megtanulására, hogy célja legyen. Úgy érzem, hogy kellõképpen segítve
van. Az általános iskolával nem vagyok annyira megelégedve, a felsõ tagozattal, már nagyon régóta ott vannak a tanárok, elfásultak.”
(Háromgyerekes anya, Közép-Magyarország)
„Hiába szeretne tovább menni a gyerek, mikor a szülõ meg nem bírja fizetni.”
(Négygyerekes anya, Észak-Magyarország)
„–
–
–
–
–

Mit szeretnétek, hogy mik legyenek a gyerekekbõl?
Hát azt már õk döntik el.
De még is?
Hát, hogy okosabbak legyenek, mint mi! Meg ügyesebbek…
Ne legyenek ilyen szegények, mint mi.”
(Kétgyerekes anya, Észak-Magyarország)

„… én szeretném, ha legalább mindegyiknek szakmája lenne, mert nekem nincs, és azért elég nehéz szakma nélkül, úgy hogy én mindig arra
ösztönzöm õket, hogy tanuljanak, mert azért azzal csak könnyebb lesz.”
(Háromgyerekes, egyedülálló anya, Nyugat-Dunántúl)
„… szüksége lenne angolból külön órákra, mert elég gyengén megy
neki. Az iskolában nincsen korrepetálás belõle, mindenkinek saját magának kell fizetõsen ezt megoldani, de én nem tudok egy óráért fizetni
ezer vagy ezerötszáz forintot heti kétszer vagy háromszor. Képtelenség.”
(Egygyerekes, egyedülálló anya, Közép-Dunántúl)
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„Most az a helyzet, hogy lett volna neki egy komoly továbbtanulási
lehetõsége, amit én nem tudtam kifizetni. Sajnos még részletre sem.”
(Egygyerekes anya, Közép-Magyarország)
„Sokszor olyat hoz haza, amit én se tudnék megoldani.”
(Egygyerekes anya, Közép-Magyarország)
„… nagyon bízok benne, mert azt kell mondjam, hogy nagyon büszke vagyok rá… és mondtam, mindenben támogatom én is, meg az
apja is, hogy a jövõje nagyon jól sikerüljön neki, meg minden.”
(Négygyerekes anya, Dél-Dunántúl)
„… szeretne buszos lenni, kamionos, minden akar lenni, de hát ahhoz
mondom, tanulni kell. Ha lesz hozzá kedve és anyagi helyzet, akkor
igenis menjen…”
(Négygyerekes anya, Dél-Dunántúl)
„… megvesszük az iskolába, ami kell, mert muszáj, mert akkor a tanárnõ, mindjárt egyes. Nem tud felzárkózni, a gyerek nem tud tanulni,
nem lesz belõle semmi, de ezt meg muszáj mer körzõ nélkül, rajztábla
nélkül, gyurma satöbbi, ezek nélkül nem lehet a gyerek… ez a gyerekünk érdekei, de viszont nekünk még nagyobb érdek, hogy legyen
valami a gyerekbõl. Ne legyenek olyan hátrányosak, meg ne legyenek elmaradottak…”
(Négygyerekes anya, Észak-Magyarország)
{A tanár} „Leült, beszélgettünk, érdeklõdött, hozott neki leckét, elmondta, mit kell csinálni, tanulni. Ha bír, ha van kedve tanulni, hozott neki ilyen kitölteni való munkafüzetet, ilyen összefoglalót, próbálja megoldani segítséggel vagy segítség nélkül…”
(Ötgyerekes anya, Észak-Magyarország)
„Maguktól nem tudnak felkészülni, én nem tudom elolvasni, hogy mi
van oda írva. A fiam meg még nem tud annyira angolul, hogy lefordítsa, mi a kérdés. Mert egyáltalán nincs a könyvben semmilyen magyar
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szöveg… Nincs angol szótárunk, se semmi nincs ilyen, hogy mondjuk kikeresni a szavakat. Mert egy angol szótár is, ami jó, az kezdõdik, hogy nyolctól felfele. Ami tényleg jó, amibe majdnem minden
szó benne van.”
(Háromgyerekes anya, Dél-Alföld)

2.5. Eladósodás, tartozások, kölcsönök
A válság valószínûsíthetõen egyik legsúlyosabb következménye a lakásvesztés,
amelyet a kormányzati intézkedések nem próbálnak/nem tudnak hatékonyan kezelni. A krízisalapból nyújtott egyszeri támogatás nem képes megakadályozni a
megemelkedett törlesztõ részletek miatti lakásvesztést. Akiknek nincs lakáshitele,
azok is jelentõs díjhátralékokat, rezsitartozásokat halmoztak fel: a „végállomás” ez
esetben is lehet a lakás elvesztése, illetve a közüzemi szolgáltatások kikapcsolása
révén a lakhatási körülmények drasztikus romlása. A Központi Hitelinformációs
Rendszer adatai szerint 2008 októberében még 633 ezer volt a fennálló lakossági hitelmulasztások száma, egy évvel késõbb (2009. szeptemberben) már közel
922 ezer.20 „A háztartások közüzemi díjtartozásáról csak közelítõ adatok vannak.
Információink szerint 2009 márciusában három áramszolgáltató (ELMÜ-ÉMÁSZ,
EON, EDF) szolgáltatási területén 41 ezer áramkikapcsolás volt. Csak az EON és
az EDF ügyfelei közül mintegy 260 ezer háztartásnak van díjhátraléka.”21 Arról
nincsenek pontos információk, hogy az országban a válság elsõ évében mennyivel nõtt a lakbér vagy a rezsitartozást felhalmozott háztartások száma.
A bajba jutott családokon a hatékony adósságkezelési szolgáltatás segíthet. A
gond az, hogy 2007-es adatok szerint az országban csak 95 településén mûködik ilyen szolgáltatás, ráadásul a hátrányos helyzetû térségekben és kistelepüléseken számuk minimális. A szolgáltatások mindössze 15 százaléka található leghátrányosabb helyzetû kistérségben.22 Az adósságkezelést biztosító települések 22
százaléka 40 ezer fõnél nagyobb (a törvény csak számukra írja elõ kötelezõen az
ilyen típusú szolgáltatás mûködését), 55 százaléka 40 és 10 ezer fõ közötti, 18 százalékukban tízezer fõnél kevesebben laknak, míg 5 százalékuk kétezer fõnél kisebb.
20
21

22

http://www.bisz.hu/lakossagi_adatok.php
Ferge, Bass, Darvas, Hadházy (2009): A Gyermekszegénység elleni nemzeti stratégia sorsa költségvetési megszorítások és válság idején. In MeH–MTA Stratégiai kutatások 2008–2009. Kutatási jelentések. Budapest, 2009. 16. o.
Ferge, Bass, Darvas, Hadházy (2009): A Gyermekszegénység elleni nemzeti stratégia sorsa költségvetési megszorítások és válság idején. In MeH–MTA Stratégiai kutatások 2008–2009. Kutatási jelentések. Budapest, 2009.
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Adósságkezelési tanácsadásban 31 ezren, adósságkezelési támogatásban mindössze 8600 fõ részesült 2007-ben. Utóbbiaknak harmada (31 százalék) fõvárosi,
42 százaléka megyei jogú városban, 26 százaléka más városokban, és mintegy
1,5 százaléka községekben él.23

Közüzemi hátralékok
Az általunk megkérdezett szülõk közül nyolcan mondták, hogy részt vesznek vagy
korábban részt vettek adósságkezelési szolgáltatásban. Közüzemi díjhátraléka (egyéb
tartozások mellett) a családok majdnem felének (28 család) van, és ennél többeknek jelent komoly nehézséget a lakásrezsi fizetése. Utóbbiak azok, akik el-elmaradnak egy-két havi számlával, elõbbiek viszont több tízezres-százezres adósságot
is felhalmoztak már. A családok ötödében (22 százalék) a kérdezéskor vagy korábban történtek kikapcsolások. További 10 százalék kapott már felszólítást, de valahogy
sikerült idõlegesen áthidalni a problémát. Négy szülõ mondta, hogy lakhatásuk is
veszélyeztetett lakbérhátralék, albérleti díj nem fizetése miatt. Mindezek ellenére
alig néhány szülõ számíthat segítségre családsegítõ szolgálattól, önkormányzattól
vagy civil szervezettõl.
„A villanyt már kikapcsolták. Majdnem a vizet is lekorlátozták. De az
is szemétség, mert jó sok mindent felszámoltak rá, amit én jogtalannak tartok. Nem tudom miket számoltak fel. Ugye én befizettem egy
vízszámlát, és az nekik nem volt elég, mivel háromhavi vízszámlával
voltunk elmaradva, ami nem sok végül is. Háromhavi vízszámlával voltunk elmaradva, abból egyet befizettem, és akkor jött a papír, hogy
lekorlátozzák…”
(Háromgyerekes anya, Dél-Alföld)
„… volt olyan két évvel ezelõtt, amikor nem kaptam semmit, amikor
semmi jövedelmem nem volt. Aztán dolgoztam az erdészetnél, a fõnökömtõl kértem annyi pénzt, hogy ki tudjam fizetni a villanyt, hogy
vissza tudják kapcsolni az áramot…”
(Egygyerekes, egyedülálló anya, Észak-Magyarország)

23

TEIR, Szociális Ágazati Információs Rendszer (2007) adatai alapján.
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„Önkormányzati lakásban laktunk mi ugye, csak nem tudtuk fizetni,
mert amikor a férjem munkanélküli lett, meg nem fizették ki Németországban, meg ilyenek, hát mi sem tudtunk fizetni. Aztán rövid távon
kidobtak onnan minket.”
(Kétgyerekes anya, Nyugat-Dunántúl)
„Lakáshitelünk nincs, de tartozásunk van, az van sok. Most lehet, hogy
kikapcsolják a vizünket, 15-én. Tényleg, itt a papír, nem fizettem ki,
15-én, kikapcsolják… Szomjan halunk, ásványvízben lehet fürdeni.
Be kéne fizetnünk hat napon belünk egy nagyobb összeget, ha nem,
akkor kikapcsolják.”
(Ötgyerekes anya, Észak-Magyarország)
„Az az igazság, hogy ezekkel a dolgokkal megbirkózom, csak a távhõ az, ami nekem valóban nagyon keserves, azok aztán nem néznek
se istent, se Máriát, és olyan számlákat küldenek, hogy az valami
borzalom.”
(Négygyerekes, egyedülálló anya, Dél-Dunántúl)
„Én voltam lent, nem tudom, pár hete az önkormányzaton avval,
hogy hallottam, hogy lehet ilyen kölcsönt kérni, hogy a villanyra legalább, hogy azt be tudjam fizetni. Azt hiszem, azt mondták, kamatmentes kölcsön, de arra sem mondtak semmit még.”
(Kétgyerekes anya, Dél-Dunántúl)
„Hát úgy volt az egész, hogy se vízóránk nincsen, se villanyóránk nincsen, magyarán semmi sincsen fizetve abban a lakásban. És egyszer
kijött egy olyan papír, hogy ha 15 napon belül nem fizetjük ki a hátralékot, akkor kidobnak minket a lakásból… kb. egymillió forint. De
hál istennek megjelentek akkor a {családsegítõ szakemberei}, és
akkor õk segítettek.”
(Egygyerekes anya, Közép-Magyarország)
„Inkább arról van szó, hogy a múlt havit a következõ hónapban fizetjük, mert akkor valami kis pénz hozzá. Ez abból adódik, hogy nehezen
éri utol magát az ember. Nem is nehezen, tulajdonképpen sehogy.”
(Egygyerekes apa, Közép-Magyarország)
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„Rezsivel egy-egy hónapot elmaradhatok, ha úgy alakul, és akkor
visszamenõleg fizethetem, de még akkor sem kapcsolják ki a villanyomat. Legfeljebb a felszólítást fizetem be, és nem az éppen esedékes csekket. Tehát elõször a kölcsönök, utána a rezsi, és ami utána
marad, az kajára. Szerintem nagyon sokan így csinálják.”
(Háromgyerekes anya, Észak-Alföld)
„Az az elsõ, amikor megkapjuk a pénzt, hogy kifizessük a villanyszámlát, meg a Digi tévét.”
(Háromgyerekes anya, Észak-Magyarország)

Provident és uzsora
Hasonlóan korábbi két jelentésünkhöz, 2009-ben is sokan mondták, hogy adósak
a Providentnek. A családok negyedének a kérdezéskor is volt fennálló tartozása, és
további 40 százalék azt mondta, hogy korábban (is) vett fel kölcsönt a cégtõl. Egyrészt világos, hogy pénzszûkében, krízishelyzetben, anyagilag segíteni tudó családtagok, rokonok híján gyakran ez az egyetlen lehetõség. Készpénz kell például szerszámra, villanyszámla kifizetésére vagy éppen a ház javítgatására. Másrészt a magas kamatok miatt a részletek törlesztése elviszi a jövedelmek jelentõs részét, megélhetésre nem marad, ismét kölcsön kell kérni; az adósságspirálból nagyon nehéz
kijönni. Ennél persze rosszabb a fõként kistelepüléseken és cigány telepeken mûködõ uzsora, amely gyakran még nagyobb kamatokkal dolgozik. Ráadásul, ahogy Béres és Lukács (2008) írják, a Provident nem is valódi alternatívája az uzsorakölcsönnek, mert „nem jelenthet általánosan elérhetõ forrást a deficit finanszírozásában”24,
illetve számos cigány telepen már nem is adnak kölcsönt. Mindenesetre a Hálózat
által megkeresett családok negyede él olyan településen, településrészen, ahol mûködik a kamatos pénz: azt mondták a szülõk, hogy tudnak, hallanak róla. Azt viszont
csak négy szülõ említette, hogy saját maga vett volna fel uzsorakamatra kölcsönt.
„A legelsõ a Providenten gondolkozni, mert az azonnali. Az a kulcsszó, hogy azonnali. Nincs egy hónap elbírálás, nincs kétheti átfutás.
Én soha többet nem veszek fel, ez a kettõ is sok volt. Soha többet…”
(Egygyerekes anya, Közép-Magyarország)
24

Béres, Lukács (2008): Kamatos pénz a Csereháton. Esély, 2008/5. 70.
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„A Provident az egy fél éve, most már azt se bírjuk törleszteni, úgy hogy
küldözgetik a leveleket. A többi meg az úgy jött. Mert amikor átépítettük a házat, azt arra vettük fel, annak is majd csak jövõ év után
fog lejárni a törlesztõ részlete.”
(Kétgyerekes anya, Dél-Alföld)
„Biztos, hogy vannak sokan, és tudom azt, hogy sokan nem is bírnak
fizetni. Így hallomásból, meg ugye a {cigány telep} se olyan nagy.
Elég sok mindenki felveszi {a Providentet}…”
(Kétgyerekes anya, Dél-Alföld)
„Hát ez ilyen kamatos pénz volt, azt úgy adták, hogy mondjuk, ha kértünk ötezret, ötven százalékot tettek rá, akkor hétezer-ötöt kellett visszaadni… egy hónapra adták ki, de van olyan is, aki száz százalékra adja a kamatot. Van olyan ember is, aki azt mondja, hogy ötezerre ötezer.”
(Kilencgyerekes anya, Észak-Magyarország)
„… nem, nem, ezt megmondom õszintén, mikor a tévében is mutatják, irgalmatlan nagy harag támad bennem, mert nagyon rossz negatív tapasztalatom van ez miatt. Jó, vannak bizonyos elõnyei, de ez
csak csekély elõny ugye akkor, mikor az ember krízishelyzetben van,
nincs hova fordulnia, akkor egyértelmû. Az OTP-hez nem mehetsz
oda, hogy most ennyi kölcsön kell… Ez tehát muszáj-helyzet volt, krízishelyzet volt. De nem vennék föl semmi szín alatt.”
(Egygyerekes apa, Észak-Magyarország)
„Igen, tudok róla, de azt az egyet megint csak nem vagyok hajlandó senkitõl sem kérni. Mert a volt férjecském a hátam mögött csinált
ilyet, tehát megvan belõle a tapasztalatom. Amikor a gyerekek elõl
el kellett venni 20 ezret, mert õ 10 ezret kért el, és még ráadásul
meg is lettünk fenyegetve.”
(Ötgyerekes anya, Észak-Magyarország)
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„…majdnem 300 ezer forint Provident hitel... Munkagépre, kaszát vásároltunk belõle, hogy õ {férje} el tudjon menni napszámba… Ez befektetés volt, mert ha tud vele dolgozni, akkor visszahozza az árát.”
(Négygyerekes anya, Dél-Dunántúl)
„Megdöbbentõ, mert idejön az ember, és azt mondja, hogy fizessek,
és akkor ne a heti törlesztõ részletet, ami olyan kétezer forint körül
volt, hanem adjak 200-300 forintot, és akkor azt mondtam az illetõ hölgynek vagy az úrnak, aki éppen idefáradt, hogy nem tudok adni, mert nincs mibõl, akkor nem hitték el. Én ezt meglepõnek tartom,
hogy az embernek nem hiszik el, hogy olyan állapotban van, hogy
nincsen öt forint sem a zsebemben, mert nincs, és sokszor vagyunk
ilyen helyzetben…”
(Egygyerekes anya, Közép-Dunántúl)
„Minden héten pénteken jött szedni a nõ. Jöttek szedni, és úgy volt,
hogy 80 ezret fölvettünk és 9 ezer valahány százat, majdnem 10
ezer forintot fizettünk minden héten. És ötvenhárom hét.”
(Háromgyerekes anya, Nyugat-Dunántúl)
A pénzintézeti és közüzemi tartozások mellett más típusú adósságról is szólnak az
interjúk. Ezek nem tartoznak a lakhatást vagy annak minõségét veszélyeztetõ díjhátralékok közé, de jelzik a mindennapi megélhetés nehézségeit: bolti hitelek, tartozás rokonnak, ismerõsnek, be nem fizetett BKV vagy rendõrségi büntetés, görgetett telefonszámlák. A családok ötödének vannak ilyen jellegû tízezres, esetenként százezres nagyságrendû adósságai. Ezek nem egyedüli tartozások, általában
mellettük még ott vannak banki hitelek, díjhátralékok, Provident-kölcsönök.

2.6. Segélyezés és közmunka
2009. januártól az Út a munkához program keretében kettévált a rendszeres szociális segélyezettek csoportja annak az – önkormányzati lobbi és társadalmi hangulat által is megtámogatott – (elõ)ítéletnek a jegyében, miszerint a segélyezetteknek eszük ágában sincs dolgozni, csak a segélyért állnak sorba. Ennek következtében az addigi segélyezettek egy csoportja rendelkezésre állási támogatásban részesül, illetve részt kell vennie az önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás50
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ban (35 év alatt képzésben). A hivatalos kommunikáció szerint a program célja,
hogy javítsa a segélyezettek munkaerõ-piaci pozícióját, elõsegítse foglalkoztatásukat. Az a tapasztalatok alapján is látszik, hogy a közfoglalkoztatás nem mûködik
a nyílt munkaerõpiac kapujaként, ráadásul – elsõsorban a kistelepülési – önkormányzatok nem tudnak (értelmes) munkát adni ennyi embernek.
A Monokról indult szociális kártya meghódította a sajtót, néhány önkormányzatot és országgyûlési képviselõt is. Ráadásul az egyik parlamenti párt népi kezdeményezést is tervezett indítani a kártya bevezetése mellett. Az, hogy alkotmányellenes, semmibe veszi a jogokat, és a szegények megrendszabályozását tûzi ki célul, úgy tûnik, keveseket zavar. Az meg már csak a következmények továbbgondolása, hogy a szegények egy része azért fordul Providenthez vagy uzsoráshoz, mert
nincs készpénze. Ha a segély összegét a kártyáról elõre meghatározott dolgokra
tudják csak költeni, még nagyobb készpénzhiányuk lesz, amit valahogy meg kell
oldani. A kör tehát bezárul.
Az interjúalanyokat arról kérdeztük, hogyan élik meg a változtatásokat és terveket, mit tudnak róluk. Érintik-e családjukat, mik a tapasztalataik, mit hallottak.
Egyrészt az volt a célunk, hogy kicsit feltérképezzük, hogyan csapódnak le ezek az
intézkedések a szegényeken, a segélyezetteken. Másrészt, képet kapjunk arról, mit
tud, és mit gondol ez a hatvan szülõ akár konkrét lépésekrõl, akár „szociális elképzelésekrõl”. Ahogyan korábbi jelentésünkben írtuk, 2009-ben is az érzékelhetõ, hogy meglehetõs tájékozatlanság veszi körül a kérdéskört. A szülõk – más területekhez képest – igen keveset tudnak, vagy félinformációkkal rendelkeznek a
segélyezés rendszerérõl, és nem csak azok, akik nem érintettek. Mindezek ellenére számos véleményt, tapasztalatot gyûjtöttünk össze közmunkáról, segélyezetti létrõl, szociális kártyáról.
„Hallottam, mert a tv is mondta, hogy nem pénzbeli juttatásokat, hanem élelmet kapnak, hogy kikerüljék ezt az uzsorakamatot. De szerintem hiába fognak kapni élelmiszert, mert azt el fogják adni, azt kész.
Ugyan ott van, aki tartozik az uzsorásnak, azt is eladja. Ezzel se fognak elérni semmit.”
(Háromgyerekes anya, Dél-Alföld)
„… eddig rendelkezésre állási támogatás; ezt mondták, hogy lejárt az
álláskeresésim, hogy ezt igényelhetem”.
(Ötgyerekes anya, Észak-Magyarország)
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„… azt hiszem, a monoki polgármester talált ki valami olyat, hogy a
segélyeket nem pénzben, hanem ad egy kártyát, és akkor azt bizonyos
üzletekbe, bizonyos gyógyszertárba lehet levásárolni. Tehát készpénzt nem ad, mert hogy a szülõk ne cigarettára, meg ne italra, meg
játékgépre költsék. De szerintem ez is olyan kétélû dolog, ez is olyan
fura… Na, de azon kívül annak a gyereknek nem csak gyógyszerre
meg kenyérre van szüksége. Szüksége van egy alsógatyára vagy egy
pólóra vagy egy nadrágra vagy egy cipõre például.”
(Egygyerekes, egyedülálló anya, Dél-Alföld)
„Ha azt vesszük alapul, hogy a turkálóban egy-kétszáz forintért meg
lehet kapni olyan jó minõségû dolgokat, akkor fölösleges ez a ruhajegy. Mert amikor volt egy idõszak, hogy az önkormányzat nem pénzt
adott, hanem utalványt adott, a legdrágább helyen lehetett levásárolni. Ennek se volt értelme. Mert nem lehetett elmenni egy másik
fajta boltba, csak abba az egy boltba lehetett levásárolni, és az volt
a legdrágább.”
(Háromgyerekes anya, Dél-Alföld)
„Hát én kapok, de hát nem tudom, valami rendelkezési támogatás,
vagy mi a neve most, ezt kapom.”
(Háromgyerekes, egyedülálló anya, Nyugat-Dunántúl)
Alig néhányan hallottak az Út a munkához programról és az új ellátási formáról.
Akik valószínûsíthetõen rendelkezésre állási támogatásban részesülnek, azok is „szociális segélyrõl” beszélnek. A közfoglalkoztatásban részt vevõk persze tapasztalják
a változást: egy részük az új rendszerben lett közfoglalkoztatott, viszont van, aki
éppen azért nem dolgozhat, mert nincs meg a nyolc osztálya, képzésben kell részt
vennie. (Tíz családban korábban, 15-ben az interjúzás idejében végzett valaki közcélú munkát.) Általános tapasztalat, hogy a közfoglalkoztatással kapcsolatba kerülõk többségének negatív a véleménye – elsõsorban a munkakörülmények, a bánásmód, esetleg a bekerülés mechanizmusa miatt. Mások (jóval kevesebben) fontosnak, szükségesnek tartják.
„… nem lehet leülni, ha mondjuk, meglát beszélgetni a férjeddel vagy
a gyerekeddel a polgármester, két órát lehúz, meg ilyenek. Akkor vizet nehezen biztosítottak nekünk… Nyáron nem jár víz, azt mondják.
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Nyáron hordjuk a kútról magunknak. Meg rossz… Nem lehet leülni
se… Reggeli nincsen a hatórásoknak, csak a nyolcórásoknak van
reggeli meg ebéd. Akkor, szerszámok nincsenek, van, amikor a sarlók nincsenek megélezve, van, amikor nem jó a fogójuk a sarlóknak. Meg egyszerûen, nem jó… Úgy tudnak velük sarlózni {az aszszonyok}, ahogy bírja a kezük. Utána nem tudnak vele sarlózni már.
Hiába mondjuk, hogy vegyenek sarlót, nem vesznek. Inkább meghegesztik a rosszat, összehegesztik a fogójukat, meg ilyenek.”
(Kétgyerekes apa, Észak-Magyarország)
„Ki az utcára? Kizárt dolog. Az utcára nem mennék, túl sok az ismerõs. Én nem vagyok odavaló, az ilyen {telepieket} rakják oda. Én
nem mennék az utcára, elmennék inkább óvodába, iskolához takarítani, bármit, de utcára nem mennék.”
(Háromgyerekes, egyedülálló anya, Dél-Dunántúl)
„Annyi értelme van, hogy ugye a falut képviseljük, tesszük rendbe, meg
azért többet kapunk. Én most 28 ezret kapok, felvettek nyolc órában,
nem mindegy, hogy 28-at vagy 58-at vagy 67-et kapok. Ezért is jó,
és mert a falu is rendbe van rakva, és büszke az ember, ahol élek,
szép a környezet.”
(Négygyerekes anya, Dél-Dunántúl)
„… mondjuk itt a falut is szépítik, kaszálják is. Férfiakat és nõket is
alkalmaznak, a nõk kapálják. Nem tudom, hogy láttad-e, a faluba
a temetõ után ott az a sok virág, sok rózsa minden, meg hát öntözik, úgy hogy, végül is jó, hogy van, meg nekik is van munkájuk.”
„Viszont én úgy vagyok, ha kapok segélyt, és kitesznek közmunkára,
hát annál nagyobb szégyen engem nem érhet. Mert senki nem tudja így, hogy kapok segélyt, ha kapok.”
(Egygyerekes anya, Közép-Magyarország)
„… ilyen várostakarítás, tehát a levelek összeszedése. Itt például szemétszedés szokott lenni a családok átmeneti otthona elõtt. Kapnak
munkásruhát, tehát majdnem, hogy totál kiszolgálják azért õket. Jó,
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nem kapnak több juttatást, mintha tényleg ott dolgoznának, de mégis azért fontosnak érezhetik magukat, és nem otthon tv-t néznek.”
(Egygyerekes anya, Nyugat-Dunántúl)
„… neki hat általánosa van, azért nem vették fel ide a hivatalba…
Iskolába hívják az embert. Ne iskolába hívjon, vegyen fel dolgozni.
Olyat felbírja venni, ahol se gyerek, semmi, olyat, akinek négy gyerek van, olyat nem veszi fel…”
(Négygyerekes apa, Észak-Magyarország)
„Meg itt sokan azért panaszkodnak, érted, hogy most csak hat órába foglalkoztatja õket. Hát miért nem foglalkoztatja õket nyolcba…
Mert azért nem mindegy, tízezer forinttal többet kap az ember vagy
kevesebbet. Fõleg ahol gyerekek vannak.”
(Négygyerekes apa, Észak-Magyarország)
„Nem mondom, hogy nem vesz fel cigányokat. Felvesz, de úgy is
bánik velük. Meg olyan munkára is helyezi, a magyart meg beteszi
az óvodába, vagy beteszi a kútvölgybe, hogy jó hely legyen nekik,
ne sokan lássák õket a faluba. Nehogy leégessék magukat.”
(Kétgyerekes anya, Észak-Magyarország)

Az interjúk egy része arról tanúskodik, hogy a segélyezetti vagy közfoglalkoztatotti
lét magában hordozza a megbélyegzést, a kiszolgáltatottságot, a megalázó bánásmód kényszerû viselését. A tapasztalatok ismeretében nem olyan egyértelmû
az a sokak által képviselt vélemény, hogy a munkanélküliek saját akaratukból,
örömmel állnak sorba segélyért. Sokkal inkább arról van szó, hogy munka hiányában egyszerûen valamibõl élni kell. Kistelepüléseken még a közfoglalkoztatásért is meg kell harcolni polgármesterrel, önkormányzattal, és az sem mindegy,
hogy nyolc órában vagy csak hatban lehet dolgozni. Tízezer forintok múlnak ezen.
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Közfoglalkoztatásról
„Nagyon sokan voltak, akiknek nem tetszett maga az eljárás. Az,
hogy csak egyszerûen kiosztják, és nem beszélve arról, hogy mikor
kimegy megbeszélésre vagy jelentkezni, akkor a intézmény vezetõsége nem a megfelelõ hangnemben tárgyal vele.”
(Négygyerekes anya, Észak-Alföld)
„… szerintem ez is pofára megy ott a hivatalban… Mert vannak ott
olyan emberek is, már akik ott vannak három, négy éve, meg öt éve…
Úgy hogy nagy a kivétel, fõleg ott a hivatalban… most egy példa: a
magyar bemegy a kocsmába, nem szólnak, egy cigány bemegy a
kocsmába, azt le is számolják.”
(Négygyerekes apa, Észak-Magyarország)
„Szó szerint oda ment, és seggbe rúgta. Cigányozott, menj te büdös
cigány. Ilyeneket mondott. Mondjuk itt is úgy van, hogy ki hogy nyalizik. Ki jött, ellenõrzött bennünket. Én elvégeztem a munkámat. Attól
fogva mondanivalója nem lehetett számomra, mer sose talált ülve,
hogy nem dolgoztam.”
(Kétgyerekes anya, Észak-Magyarország)
„… ügyintézõtõl függ. Van, aki igenis segíteni akar, van, aki csak dolgozni jár be, és semmiféle szociális érzéke nincsen. Sajnos egyre kevesebb a szociális beállítottságú, segíteni akaró ügyintézõ. Van, aki
szó szerint kiabál az ügyféllel. Tisztelet a kivételnek…”
(Egygyerekes, egyedülálló anya, Közép-Dunántúl)
„... nem segít az emberen… megalázó, nem segít úgy az emberen…
az egész egy iszonyatosan megalázó helyzet. Mintha egy alamizsna
lenne, tehát én utálom az egészet… Ez a segélyezés önmagában ez
egy… olyan összeg, hogy ha mindent összegyûjtesz, és igazából, ha
nem kapsz lehetõséget a végleges változtatásra, akkor mindig visszakerülsz ide, tehát ez egy megalázó valami, hát a társadalomnak nem
így kellene mûködnie.”
(Egygyerekes, egyedülálló anya, Észak-Alföld)
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„Fel kéne újítani az igazgatót”
(Szülõ)

3. Fókuszcsoportok gyerekekkel
2009-ben elõször készítettünk fókuszcsoportokat gyerekekkel. Három ilyen csoportot tartottak szakemberek a Hálózat felkérésére, 8-10 felsõ tagozatos tanuló részvételével. Azzal a céllal, hogy tõlük is kapjunk információkat iskolájuk belsõ viszonyairól, saját élményeikrõl, tapasztalataikról, terveikrõl.
Az elsõ fókuszcsoportra egy borsod megyei kistelepülésen került sor, ahol szinte
100 százalékos a cigány tanulók aránya az iskolában. (1. csoport) A nem roma
szülõk már évekkel korábban elkezdték bevinni gyerekeiket a közeli megyeszékhelyre, mára alig maradt nem roma diák. Az elcigányosodott iskola színvonala,
mint az országban sok helyen, teljesen leromlott. A második csoport egy észak-alföldi kisváros felsõs tanulóinak részvételével zajlott. Iskolájuk a városban az egyetlen, ahol felsõ tagozat mûködik. (2. csoport) A harmadik csoport tagjai, akik egy
észak-magyarországi városban ültek le beszélgetni, különbözõ iskolákba járnak,
viszont szinte mindannyian telepi körülmények között élnek. Egy részük a város
speciális általános iskolájába jár, másik részük a telephez térben közeli, de már a
kertvárosi részen található, fõként középosztályi gyerekeknek fenntartott általános
iskola és gimnázium felsõ tagozatos tanulója. (3. csoport)
A fókuszcsoport központi témája tehát az iskola. A beszélgetést irányítók ezen belül
arra kérték a gyerekeket, hogy mutassák be iskolájukat: mi az, amivel elégedettek,
mi az, ami hiányzik számukra, milyenek a tanárok, mivel jutalmaznak és büntetnek,
milyenek az osztálytársak. Külön kérdések mentén foglalkoztak azzal, hogy kinek milyen tervei vannak az iskola elvégzése után és a távolabbi jövõben. Majd kitértek arra is, hogy milyen különbséget látnak szegény és gazdag gyerekek között.
A beszélgetésekbõl egyértelmûen kiderülnek az iskolák és osztályok közötti különbségek. A 2. csoport tagjai inkább alsó középosztálybeli gyerekek, akik nem
tapasztalnak olyan típusú mélyszegénységet, mint a másik két csoport résztvevõi.
Elõbbiek iskolájukról is kedvezõbb képet festenek, és nem számolnak be olyan iskolai-tanári atrocitásokról, megalázó élményekrõl, mint a többségében cigány
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gyerekek alkotta csoportok. Igaz, az észak-alföldi iskolában van C osztály a „lassabban haladó” diákoknak, akik többsége – a gyerekek elmondása szerint – cigány.
Itt – szintén cigány többségû – „kisegítõ” is mûködik, fedõneve: E osztály. A fókuszcsoportban lévõ gyerekek, amennyire kiderült, fõként az A osztályba járnak. A falusi és a megyeszékhelyi iskolába járók (többségében cigányok) mintha több negatívummal szembesülnének iskolájukban, akár a tanárokról, akár a (nem cigány)
közösségrõl, környezetrõl esik szó.

3.1. Az iskola fizikai állapota – „Kéne bele egy kiló arany”
Mindhárom csoportban fölényben voltak azok a vélemények, amelyek nem tartják
megfelelõnek az iskola fizikai állapotát. Még a megyeszékhely 16 éve épült iskoláját
is repedezett falú, beázó tornatermû épületként mutatják be. A többi iskolával is vannak gondok: régi, romos, le van szakadva a csap, kicsik a termek, szûk az ebédlõ, kevés a szekrény. A kevés említett pozitívum között többször szerepel az informatikaterem sok számítógéppel (a borsodi iskolában nem használható internet), a tágas
tornaterem, a felújított mosdók vagy a kicserélt padok, székek. Az világos azonban,
hogy a gyerekek egy része számára az iskolai körülmények így is jóval meghaladják
az otthoni lehetõségeket (számítógép, internet, vezetékes víz, mosdó). Persze minden
gyerek szeretne jobb, szebb iskolát, és ezt a maguk módján meg is fogalmazzák. Leggyakoribb kívánság a diszkó (miért is ne lehetne?), de szeretnének uszodát, hifitornyot,
nagyobb tornatermet, jobb számítógépeket is. A falusi cigány iskolában a gyerekek új
padokat, ablakokat és iskolaorvost szeretnének. A másik két csoportban is megfogalmazódik a külsõ-belsõ felújítás igénye, a szebb asztalok, a jobb faliújság, a nagyobb
termek vagy éppen a laptop, de az eltérõ hangsúlyok érzékelhetõek.
„A természethez a térképek, nagyon régik. Már szakadnak szét, meg
a történelem atlasz olyan…” (2. csoport)
„… kevés a kréta. A múltkor is lementünk, azt már nem volt. Kértünk
volna az igazgatónõtõl, meg a többi tanárnõtõl, és nem tudtak adni,
már nem volt.” (2. csoport)
„Mert, hogy a lányok vannak tizennyolcan… és akkor így két szekrényt kaptunk, és valakinek nem jut hely. Egy fogasra két kabát, és
akkor már minálunk a vékonykabátok vannak, és már nem férünk
tõle… Nálunk még rosszabb, a fiúk, az összes fiúknak csak egy szekrénye van.” (2. csoport)
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„Még fapados székek vannak…” (1. csoport)
„… hát most mit mondjak… romolnak a falak, hát mit mondjak, hát
az. A fal repedezik a sulinkba. A vécék fel vannak újítva, a tantermek le vannak festve, az ilyen padló le van lakkozva.” (3. csoport)
„Le van most lakkozva a tornaterem, de minek. Ha úgy is beázik. Az
osztályba a padok félig le vannak szaggatva.” (3. csoport)
„Én felújítanám kívülrõl-belülrõl az iskolát, új tanárokat bele…”
(3. csoport)

3.2. Tanárok – „Ne adjanak házit.
A francba, hogy mindig meg kell csinálni”
A gyerekek pedagógusokról alkotott véleménye valamelyest különbözik a szülõkétõl. Ez természetes, de az már korántsem az, hogy két csoportban többen is beszéltek fenyegetõzõ, esetenként verekedõ tanárokról, akik így fegyelmeznek. Beszámoltak a gyerekek „cigányozó” pedagógusokról is. Ezek ellenére látszik, hogy differenciálnak a tanárok között: elismerik a „rendes” tanárokat, akik jól magyaráznak,
nem túl szigorúak, humorosak és „normálisan” bánnak velük. Összességében vegyes a kép: a gyerekek dicsérik jó pedagógusaikat, de érthetõ módon erõsen megmaradnak bennük a megalázó helyzetek. Ilyenek kevésbé jelentek meg az északaföldi diákok beszélgetésén, mint a másik két csoportban. Azt is megfogalmazták
a gyerekek, hogy olyan tanárokat szeretnének, akik „rendesen” állnak a dolgokhoz,
nem kivételeznek, nem „kötözködnek”, és jól magyarázzák el a tananyagot.
„Hát Feri bá’… hogy van humora, például, hogy viccelõdik. Meg
úgy meséli el nekünk a leckét, hogy szórakoztatva.” (3. csoport)
„… mindig úgy kezdõdik a tanítás, hogy 15 perc fegyelmezés, 30 perc
tanulás.” (1. csoport)
„… mindené egyest ad. Meg kritizál minket. Volt egy óránk, amikor
kettõnknek négy egyest beírt. De amúgy õ volt a legjobb tanár.”
(3. csoport)
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„Én azt nem szeretem, hogy a tanárok verik a gyerekeket, és akkor
ne csodálkozzon, hogyha pár gyerek feláll, azt odamegy hozzá. Mert
volt már rá alkalom…” (1. csoport)
„Volt egy tanár bácsi, és az tényleg, elõtte le a kalappal, mert jó tanár
volt… Mert õ nem tett különbséget, büdös cigány vagy magyar. Nem.
Ugyanúgy szerette az egészet, mert nem bánt velünk rosszul. Nem
rakott különbséget, hogy te magyar vagy én meg cigány. Akkor most
a magyart jobban szeretem, téged meg útállak…” (1. csoport)
„Hát persze lenézik a cigányokat… õk azt mondják rájuk, a tanárok,
hogy büdösek. Azt a tanárnõ mondja nekik, hogy menjél már, fürödjél le, mosd meg a kezed, mosd meg a szád.” (1. csoport)
„Az ideális tanár legyen olyan, akivel megérteted magadat, meg megértitek egymást. Meg szigorú legyen, mert ebbe az iskolába szigorúság kéne.” (1. csoport)
„Hát az, hogy tudjanak jobban bánni a gyerekekkel. Ki kell ismerni
egy gyereket.” (3. csoport)
„Tényleg, ma bejött az igazgató néni hozzánk az elsõ órában, és kinézte, hogy öt gyereknek nem volt váltócipõje. És kérdezte az igazgató néni tõlünk, hogy kinek van váltócipõje, oszt öt gyereknek nem
volt. Ezért kapott beírást.” (2. csoport)
„… a matek tanár az nem tanít jól. Egyszerûen egyszer elhadarja, és
nem lehet megérteni… Én a matek tanártól félek.” (2. csoport)
„Az baj, hogy szigorúak a tanárok, meg megfognak, azt olyan kokit
adnak, hogy beszakad az arcom. Meg ha nincsen felszerelésem, akkor hopp, egy egyes.” (3. csoport)
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3.3. Osztálytársak
– „Bemegyünk az iskolába, azt én vagyok a király”
A gyerekek többnyire megfelelõnek érzik osztályközösségüket, kedvezõen nyilatkoznak osztálytársaikról: lehet rájuk számítani, jóban vannak egymással, sokakkal
barátkoznak. A borsod megyei kisiskolában nem tanulnak nem cigányok, a többi
intézmény tanulói közül viszont többen is beszámoltak roma–nem roma ellenségeskedésrõl, kiközösítésrõl. Az észak-alföldi csoportban a gyerekeknek háromnégy cigány osztálytársuk van. Néhányuk szerint a cigány tanulók verekednek, így nem
barátkoznak velük, sõt esetenként félnek is tõlük. Ezzel szemben van, aki kiemeli,
hogy semmi gond velük, jól meg vannak velük. A észak-magyarországi megyeszékhely két iskolájába járó gyerekeknek is eltérõ tapasztalataik vannak: a speciális iskolában mindössze négy-öt nem roma tanul, a másik intézményben alsó tagozatra
még járnak cigányok, a felsõben viszont már alig vannak (addigra másik iskolába
kerülnek). Mindkét iskolába járó gyerekek beszéltek kisebb konfliktusokról, sérelmekrõl, és arról, hogy a cigány és nem cigány gyerekek elkülönülnek egymástól.
„Nekünk van egy magyar barátnõnk, aki nem rég jött oda az osztályba. Vele szoktunk találkozni, de azzal még nem vagyunk még úgy, hogy
elmegyünk egymáshoz.” (3. csoport)
„… a bátyámnak az iskolájába, tudod, hogy szaladgálnak az iskolába a hungaristák. Kommandós nadrág, fehér fûzõs surranó, a sisak a fején, meg ilyen hungaristás címer itt. Meg egy stílfûrész lánc
ide van neki kötve, azt be van festve fújó festékkel, mint ez, hogy piros, fehér, zöld.” (1. csoport)
„… mi nagyon összetartunk, csapatokba vagyunk”. (1. csoport)
„… neki vágják a falnak a kicsiket, vagy van, aki teljes erõbõl neki löki a falnak. Meg a lépcsõn úgy mennek, hogy õ foglalja az egészet,
és mindenki megy lefele…” (2. csoport)
„Hát általában a legtöbb cigány a kisegítõ osztályban van. Õk az E
osztályosok.” (2. csoport)
„Hát úgy mondva agresszíven viselkednek, meg olyan dolgokon felkapják magukat, hogy az nagyon piti dolog, és így inkább elmegyünk tõle, mert nem akarjuk, hogy megverjen…” (2. csoport)
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„… nálunk ugyan úgy, mint a többi gyerek, nem különülnek el a cigány gyerekek, ugyan úgy ott vannak velünk”. (2. csoport)
„Úgy látni rajta, így a magyarokkal jobban viszonyul, mi meg ha mondunk valamit csak úgy viccbõl is, akkor õ már ordít. Nem mintha megsértettük volna. De mi is csúnyán beszélünk vele, ha õ is.” (3. csoport)

3.4. Tervek – „Nekem tuti, hogy sikerülni fog,
mert apu benne van”
Szinte minden diáknak vannak tervei a jövõre nézve, legalábbis az általános iskola befejezése után. Felsõoktatásra viszont senki nem gondol. Különbségek ezen a
téren is kirajzolódnak: a borsodi gyerekek sokkal visszafogottabbak, kizárólag a
szakmunkásképzõt szeretnék elvégezni – néhányuknak ez is komoly nehézségekbe
kerül. Hasonló elképzeléseik vannak a megyeszékhely iskoláiban tanulóknak, bár
itt már megjelenik az érettségi, a felvételi elõkészítõ. (A speciális iskolába járó gyerekek elõtt egészen más perspektívák vannak, mint a kertvárosi iskolában tanulók
elõtt.) Az észak-alföldi diákok továbbtanulási tervei talán tudatosabbak, még ha
diplomában õk sem igen gondolkodnak. Összességében az látszik tehát, hogy a
gyerekek tudják, szakma nélkül semmiképpen nem boldogulnak majd, ennél tovább azonban nem nagyon terveznek. (A leggyakrabban említett szakmák a festõ,
fodrász, kõmûves, autószerelõ.) Hiányzik ugyanis az a szülõi háttér és azok a feltételek, amelyek tovább terelnék õket. Erre önmagában az iskola kevés. Ráadásul
úgy tûnik, hogy az iskola, a pedagógusok sem erõltetik ezt a dolgot. Egy másik
megválaszolatlan kérdés: egyáltalán meg lesz-e a kitûzött szakma?
„Még öt évet végig megyek majd, míg kijárom az iskolát az öt év
míg készen vagyok, aztán majd csak itt az idõ, hogy cukrász leszek.”
(2. csoport)
„Hát én, ha minden igaz, még nem tudom pontosan, de én Pestre
szeretnék, hegedûvel tovább menni.” (2. csoport)
„Szerintem ide jövök kereskedelmi és marketing szakra, a gimnáziumba.” (2. csoport)
„Ha valaki nyelviskolába akar menni, akkor a nyelvet elég rendesen,
más nyelvet is nagyon kell tudni, és az nagyon nehéz. Úgy hogy, aki
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építészmérnöknek megy, annak is nem elég a magyart beszélni, mert
hogyha olyanok jönnek, akkor persze angolul is vagy németül is kell
beszélni.” (2. csoport)
„Vagy cukrászat, hát inkább azt beszéltük, de anya azt mondja, hogy
fodrásznak vagy masszõr, mert mamának le szoktam nyomkodni a
hátát, azt mondta, hogy olyan kemény a kezem, elmehetnék maszszõrnek.” (2. csoport)
„Hogy most elmegyek lótenyésztõnek, abból meg nem élek meg.
Ahhoz lehet majd egy rendes munka után ezt elvégezni, de olyat kéne választani, amit szeretek is, meg megélek belõle.” (2. csoport)
„Hát mi együtt fogunk érettségizni. Hát én most olyan iskolába szeretnék menni, ahol nem kell majd felvételizni, de jól tanulok, és így
meg van az átlagom, ahhoz, hogy másik iskolába menjek. És akkor
most van az iskolában egy ilyen program, ahová én most járok, és
ez felkészít a felvételire.” (3. csoport)
„Hát én festõnek szeretnék menni ide a {szakmunkásképzõbe}. Ennyi.”
(3. csoport)
{Szakácsnak készül} „Mert szeretek fõzni. Hát majd falazni! Krumplis tésztát tudok csinálni, meg bodakot is. De csináltam már tejberizst is, sült szalonnát, tojást, akkor mi van még, ja meg bundás kenyeret, hoppá!” (3. csoport)

3.5. Szegények és gazdagok – „Nálunk is van lejtõ”
Ez talán az egyik legérdekesebb kérdéskör, amirõl a gyerekek elmondták véleményüket. Számukra szegény az, akinek nincs pénze, rossz körülmények között lakik,
nincs ruhája. Osztálytársaikat ezek alapján „mérik fel”: aki rongyosan öltözködik,
akinek nincs megfelelõ felszerelése vagy éppen levált talpú cipõben jár, az biztosan szegény. Arról is beszámoltak, hogy a szegény osztálytársakat sokan lenézik,
például akkor, ha nem tudják befizetni az osztálypénzt, és így kimaradnak a kirándulásokból. Azt is tudják azonban, hogy ez a szülõktõl függ; többen megfogalmazták, hogy a család szegény, mert a szülõknek nincs munkája, nincs otthon mosógép vagy víz sem. A fõként cigány gyerekekbõl álló csoportokban elhangzott az
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is, hogy „magyarban is van szegény”. Saját helyzetükrõl még a valószínûsíthetõen
mélyszegénységben, telepi körülmények között élõ gyerekek is azt mondták, hogy
családjuk valahol a „középmezõnyben” helyezkedik el, vannak náluk sokkal szegényebbek is. Persze egyik gyerek sem jelenti ki szívesen, hogy szülei szegények.
Ezzel együtt tisztában vannak vele, akár környezetükben, akár az iskolában sokan
tehetõsebbek, mint õk. Errõl szintén meséltek a gyerekek.
„Hát azért azon látni, hogy olyan ruhákba jár, meg nincs meg az a
felszerelése iskolába.” (3. csoport)
„Hát még az utolsóból is megveszik nekünk. Csak ejtsük ki a szánkon. Hát mondjuk, ha megyünk iskolába, akkor nem, hát nem ötszáz meg hatszáz forinttal megyünk… hanem azok {gazdag gyerekek} mennek vagy kétezerrel, háromezerrel. Hát megveszik a boltot.” (3. csoport)
„Attól is függ ez a dolog, hogy a szülei épp mit dolgozik. Hogy mennyit keres… Szerintem a családja fontos.” (3. csoport)
„Van, amikor van pénz, van, amikor nincs. Csóriság… Meg van, amikor lopni kell a fát.” (3. csoport)
„Hát sokan vannak az osztályba ilyenek. De az a szerencse, hogy
haverok vagyunk. Hogyha mondjuk nincs, vagy nem hoz magával
reggelit, akkor adunk neki mind… Hát jó hogy segítünk, amikor megsajnáljuk. Mi is lehetünk így… De van olyan gyerek, bement a boltba, és édességet lopott… Kérdeztük, hogy van nála pénz. Mert nála
nem mindig szokott lenni, azt mondta, hogy van nála… azt nem is
volt nála pénz. Azt bement a boltba, mi is elõre mentünk, hogy nehogy az legyen, hogy lopjon, azt tényleg lopott. Így jött ki, a zsebe így
volt tele.” (3. csoport)
„… nekünk új bútorunk van, új franciaágyunk van. Új szekrényünk
van, újra van minden csinálva. Mindenünk új.” (1. csoport)
„Az már szegénység, amikor megszüli valaki a gyereket, akkor nem
tudja felnevelni.” (1. csoport)
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„Itt a romák, hogyha nincsen annyi pénz… itt a romák elmennek szüretelni. Kapálnak, meg ilyenek. Mit mondjak, olyan 30 vagy 15 százalék, aki nagyon-nagyon szegény.” (1. csoport)
„Én megmondom õszintén, így most, hogy tizenvalahány éves vagyok, én még tudom mi az, hogy pénzkeresés. Nem mondom, tényleg jó volna, ha gazdag lennék. De úgy meg már nem volna értelme.” (1. csoport)
„Hát kicsit koszos ruhában járnak iskolába. Hát a cipõrõl már válik le
a talpa, és az is nagyon koszos. Hát ilyen hanyagolt nagyon.” (2. csoport)
„… hogyha a szegényebben például nem olyan nadrág van, mint a
másikon, a gazdagabbon, akkor a gazdagabbak lenézik a szegényeket. És hogy ha nem úgy öltöztetik, akkor lenézik.” (2. csoport)
„… van, akik jól állnak anyagilag, azok lenézik a szegényeket, mert
mondjuk, hogy aki nem bírja kifizetni majdnem mindig a kirándulást
vagy valamit. Vagy egyszer-kétszer nem tudják kifizetni, mert egy kenyérre kell vagy valamire, akkor lenézik a másikat, hogy mi olyan
csórók vagyunk meg ilyenek.” (2. csoport)
„Nekem van egy nagyon jó barátom, akik nem nagyon szegények,
de szegények, de mégis nagyon szeretem õt, mert kedves meg minden, de például más nagyon csúnyán beszól neki, hogy szegény.”
(2. csoport)
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Összegzés
A jelentés a szülõkkel készített interjúk alapján igyekezett képet adni arról, hogy
válság és megszorító kormányzati intézkedések idején a szegénységben vagy
annak közelében élõ családok milyen nehézségekkel néznek szembe. Hatvan szülõt kerestünk fel, az õ véleményeik, tapasztalataik alapján foglaltuk össze az élet
különbözõ területein megjelenõ problémákat. A szegény családok többsége számára a „válság” nem most kezdõdött. Egy részük azonban a válság miatt indult el
lefelé a lejtõn: elvesztették munkájukat, adósságokat halmoztak fel, nem bírják a
banki törlesztõ részleteket. Mindkét csoport esetében érzékelhetõ a mindennapokat uraló létbizonytalanság és a tervezés, tervezhetõség hiánya.
Nincsenek pontos információk arról, hogy közvetlenül hány családot érintett
kedvezõtlenül a gazdasági válság. Csak közvetve tudunk következtetni, például a
foglalkoztatottsági, segélyezettségi adatokból vagy a krízisalap statisztikáiból. Egyelõre azonban nem tudjuk, mi lesz ennek a vége: meddig lehet még lejjebb kerülni a nyomorban, meddig lehet teljes bizonytalanságban és kiszolgáltatottságban
élni. A válságkezelõ kormányzati intézkedések nem sokat segítenek rajtuk. Sõt,
ahogy láttuk, azok többsége csak nehezíti életüket. Az árak emelkednek, miközben bevételeik csökkenek vagy teljesen kiesnek. Munkát nem találnak, de támogatásaikat befagyasztják, csökkentik, szigorítják. Ha segélyt kérnek, ha közfoglalkoztatásban dolgoznak, elutasításba, megszégyenítésbe ütköznek. Ahhoz, hogy
minimális életfeltételeiket biztosítani tudják, kényszerû kölcsönöket vesznek fel,
amikbõl szinte nincs kiút. Az alsó középosztály banki hitelesei mindenüket arra fordítják, hogy megõrizzék lakásukat, és fizetni tudják közüzemi számláikat. Legalábbis ezekrõl és hasonló gondokról árulkodik a hatvan interjú.
Mindeközben ott vannak a gyerekek, akiket fel kell nevelni, meg kell teremteni számukra a sikeres életpálya feltételeit. Világos, hogy a szülõk legjobb szándéka és legnagyobb erõfeszítései közepette sem kapják meg a szükséges hátteret ahhoz, hogy kikerüljenek a szegénységbõl. Minõségi intézmények és szolgáltatások
nélkül ez nagyon nehéz. Az interjúk iskoláról szóló részei arról tanúskodnak, hogy
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a gyerekek csak a legritkább esetben férnek hozzá iskolán kívüli programokhoz,
nincsenek meg a szükséges feltételeik a tanuláshoz, kirekesztõdnek a többség számára elérhetõ lehetõségekbõl – azzal együtt, hogy az iskolák színvonalát nem állt
módunkban vizsgálni. A fókuszcsoportok rávilágítottak arra, hogy a gyerekek iskolai élete sok szempontból korántsem felhõtlen, továbbtanulási terveik pedig
nem igazán terjednek tovább a szakmunkásképzõnél, a középiskolánál.
A Magyar Szegénységellenes Hálózat ezzel a jelentéssel próbálja – idén harmadszor – felhívni a figyelmet arra, hogy a számok mögött emberek vannak. Szegénységben vagy annak közelében élõ családok, akiknek érdekérvényesítõ képességük nincs, érdekképviseletük alig. Szülõk és gyerekek, akik elmondták nekünk
tapasztalataikat – lassan komolyan kellene venni õket.
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