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i.LSZO 

Hogy az ifjúságvédelem a jövőt szolgálja, baná-

lis igazság. Mekkora kötelesség nehezedett már a tíz-

éves József Attila vállára, akinek vizet ós forgót 

kellett .rulnia a moziban. A fejlett szocializmusban 

is vannak árva, mostohasorsa gyermekeink. 

Telmészetesen tág körig fogalom az ifjúságvéde-

lem. Évtizedünkben már a legkodifikáltabban kihat az 

egész magyar ifjú nemzedékre. Elsődleges célom mégis 

a sinylódó, sodródó gyermekek, ifjak, fiatalok me-

gyémbeli helyzetének bemutatása. 

Az iskolai ifjúságvédelmi megbízottak, pedagó-

gustársadalmunknak nem teszik ki egy tizedét se. Szá-

muk igy is tetemes. Ük az összekötők az oktatási in-

tÓzmény ás az államigazgatás között. A kapcsolat az 

esetek többségében a gyermek- és ifjúságvédelmi albi-

zottságon keresztül valósul meg. /Azért albizottság, 

mert ma már mindenütt - még megyei szinten is - va-

lamely állandó bizottságon belül müködik. Csak a sab-

lonosság elkerülése végett említjük némelykor bizott-

ságnak./ A testületnek nemcsak tanácsi hivatalos sze-

mélyek és nevelők a tagjai. Magasztos tevékenységük 

eredményessége függ attól, hogy mennyire támaszkodik 

a pedagógiára, pszichológiára, szociológiára, antro-

pológiára, állam- és jogtudományokra stb. A kritikus 
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egyeteket ugy a feltérési, mint a rendezési fázisban, 

komplex bdzison kell megoldani. Előképzettség és to-

vdbbképzés kecsegtet a gyakorlat sikerével. A gyakor-

latban realizélódott eredmények pedig tovébbhatnak az 

ifjuságvédelem eszmei tartalméra ős mechanizmusénak 

működésére. 

26 évi tanéri múködásem és 17 évi ifjúságvédelmi 

megb izatésom alatt a társadalom ezen égető kérdése 

izgalmas témévé érlelődött bennem. Ez adta a fő in-

spiréciót értekezésem megíréséra. Szeretném bemutat-

ni azt, ami aa ilyesféle munka színterén, sőt belső 

kulisszéi mögött lejQtszódik. falén nem érdektelenek 

azok az egyéni és közösségi _iozgatók, amelyek hatot-

tak és hatnak. 

A belső fí1töttség, szenvedély szükség szerint 

keletkezik a feladatok végzésénél. Yér kezdetben, 

a felismerés pillanatában jelentkezik. Képzeletet 

gyújt, mozgésba lendít és az egész munkafolyamat a-

latt hat. Sőt úgy hat, hogy másokra is étérad, s ez-

zel szerepvállalásra késztet. A benépesülő jétékszin-

re sodor. 

A perífériélis helyzetbe került növendék menté-

se. érthetően kelt szenvedélyt az emberben. Akér fag-

gató: a tudat mélyén huzód© emlékek feszegetője, a- 

kér faggatott: egykor volt dolgok i_izenethordozója. 
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Szükebb p triém, Békés-megye napjainkban glo-

b4lisan az orsz6gos étlaghoz közelélló körülménye-. 

ket mutat. Igy az: átértékelés úgy az iparosodottabb, 

mint az. inkébb mezőgazdas.dgi arculatú régiókra vi- 

szonylag könnyen lehetséges. 



I. 	JUSÁGVÉDEL M A GUR11+TrK- rS IFJÚSÁGVÉDELMI  

ALBIZOTTSÁGOK N3GALAKULÁSA ELŐTT  

Vizsgálódásaim szántere: Békés megye  

Dolgozatom alapját az adatgyüjtés képezte. Az-

után az információk anal í z isére és szintézisére ke-

rült sor. Be kell mutatnom azt a közigazgatási egy-

séget, amelyet integrációm átfog: Békés megyét. 

Az ország délkeleti részét elfoglaló megye 

területe 5632 km2 . Lakosainak  száma 1973-ban 430 000 

fő voLt. A néps4rúség nem éri el az országos átlagot. 

A városi népesség aránya 3 ;, ami szintén alacso-

nyabb az országot jellemző értéknél. A külterületi 

népesség  aránya viszont magas: 15,7 0. Ezen belül is 

sok a tanyasi. Közigazgatásilag 6 járásra és 5 város-

ra tagozódik. Községeinek száma 73. A településstruk-

turának egyik jellegzetessége a sok nagyközség. 

Felszine sik. A humuszban gazdag talaj igen 

termékeny. Az öntés-, agyag-, szikes-, sós talajok 

részesedése kicsi. Hagyományosan agrár jellegü tér-

ség. Ma is az ország egyik legfontosabb mezőgazda-

sági árutermelő megyéje. A mezőgazdasági termelő- 

szövetkezetek közös vagyona állandóan növekszik. 
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Hagyo7%ényos iparégak a textil-, agyag- és élel-

miszeripar. Ezek fejlődése a felszabadulás után meg-

gyorsult. A megye ásványkincsekben szegény. A Szén-

hidrogén-mezők feltárása azonban kedvező lehetőséget 

teremt az energiaellátásra. A megye közepét étszelő 



.jó közlekedési zónában városias hátterc helységek 

fejlődtek ki' képzett szakmunkásgárdával. 

A megye a második világháború végéig, egész-

ségügyi- és kulturális ellátottságát tekintve, az 

ország legelmaradottabb területeihez tartozott. A 

népesség jövedelme a felszabadulás után is csak 

lassú ütemben változott és elmaradt az országos tem-

pótól. Az ipari fejlődés ugyanis még az övszázad 

középső éveiben nem érintette a térség társadalmá-

nak jelentős részét. Ifjúságvédelmi szempontból nem 

közömbös természetesen az oktatási ellátottság vi-

szonylagos szegényessége sem. 

A hatvanas években formálódott át észrevehető-

en a falvak társadalmi képe. hegváltozott a koráb-

bi életritmus, valamint az életfelfogás. A lakás-

helyzet ugrásszerit javulásának, nagy része volt az 

anyagi- és kulturális felemelkedésben. A falusi la-

kosság tetemes része közel került a gépi techniká-

hoz. Ez önmagában véve is magasabb szakképzettséget 

követel és nagyobb jövedelemben realizálódik. 

A városiasodás és a kommunális ellátottság az 

195o-es években még lassú tempóban haladt előre. 

Igy a korábban meglevő különbség országos reláció-

ban még kirívóbbá vált. A legújabb ilyen jellega 

nagy beruházások azonban majdnem teljesen pótolták 

a lemaradást. A laksfrúség némileg kedvezőbb, a la-

kásnagyság és szerkezet kedvezőtlenebb az országos 
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átlagnál. Nem(t 	)ritkék a loo évnél régeb- 

ben épült  házak. 

A felszabadulást követően az oktatásügy ugrás- 
► 

szeriien fejlődött Ailp a tanyasi nép kulturális kö-

rülményei igy is elmaradnak a városi lakosságétól. 

Az óvodai férőhelyek száma kedvező képet mutat. Az 

1 000 lakosra jutó középiskolai tanulók és a felső- 
, 

foku oktatásban részt vevő hallgatók száma ellenben 

alacsony. /1973-ban pl. 18, illetve 5 fő/. 

A városiasodás folyamata a Körösök táját is el-

érte. De sajátos körülmények között ment végbe. Meg-

nőtt az óriásfalvak jelentősége /Orosháza, Békés, 

Szeghalom, Szarvas/. A települések központjában váro-

sias mag képződött. Igy alakultak ki a mezővérosok. 

Békés megyére még napjainkban is a nagyfalvak 

magas arénya jellemző. A kis- és közepes községekben 

csökkent a népesség. Csak a 2o 000 -nél nagyobb lélek-

számú településeken gyarapodott tovább a lakosság szé-

T;. A tanyák is magas  arányban a vérosokhoz tartoz-

nak. 

Az ipari fejlődés a  gazdasági- és társadalmi é 

letben is éreztette átalakító hatását. Az 197o-es é-

vekben az ipari centrumok közelében mér munkaerőhi-

ány mutatkozik. 	telepek rekonstrukciója kiterjesz- 

ti a munkaerevonzást. De a t2rnei-ékenység fokozásá-

hoz itt elengedhetetlen az üzemek jelentős mértéki 

technológiai fejlesztése. A megye északi és déli ré-

sze még rendelkezik munkaerőfelesleggel. Mégis exten- 



ziv iparosítás többé a peremsávokban sem engedhető 

meg. 

Békés megye közigazgatási centruma Gyula volt. 

195o óta Békéscsaba a megyeszékhely. /Legnagyobb lé- 2 

lekszám, már a tanácsok megalakulásakor is sok munka-

alkalom, közlekedési  csomópont ./ A  gyermek-  és ifju-

ságvédelmi intézményrendszer azonban továbbra is in-

kább Gyulára súlypontozódik. Ennek tradicionális okai 

vannak. Itt miiködött az Állami Gyermekmenhely, Stefá-

nia-menhely, ,.Apor napközi Otthon". Árvaházában he- 

lyezték el . , 

átmenetileg 

József At-

tilátX  is, 

mielőtt ö-

csödi neve-

lőszülőkhöz 

került. 

Nemze- 
A volt gyulai árvaház 

tiségi pro- 	/ma középiskolás diákotthon / 
Előtérben: József A. mellszobra 

filú megye. 

Magyarokon kívül, jelentős számban szlovák, német, 

délszláv, román anyanyelvnek lakják. Ifjúságvédelmi 

szempontból a cigány-népcsoport kiemelkedő jelentősé-

g. A nemzetiségek ápolják anyanyelvüket, hagyománya- 

x röl törzskönyvi bejegyzés tanúskodik, a Bé-
esmegyei Gyerm.-és Ifj.Véd. Int.-ben, Gyulán 
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ikst, szokásaikat. Kapcsolatuk a magyarsággal a tel-

jes egyenjogúságon alapul./Erre kevés példa akad a nem-

zeti türelmetlenség világában./ A népesség politikai-

lag és érzelmileg egységes. 

Az albizottságok megalakulásának előzményei 

Békés megye mai - 195o-ben kialakitott - terüle-

te 1944 szeptember 2o.és október 8. I között szabadult 

fel. A hadműveletek még a városokat és a nagyközsége-

ket is jórészt elkerülték. Az oktatási objektumok sé-

rületlen állapotban kezdhették meg újra m:ködésüket. 

Az iskolák elsódleges célját még évekig a kisgaz-

dák, iparosok és kereskedők gyermekeinek oktatásában 

és nevelésében látták. A megye akkori lo polgári isko-

lája, s kivéltképpen 6 gimnáziuma szelektív jellegi 

volt. 	szegényebb néprétegek gyermekei csak kiemel- 

kedő tanulményi előmenetel esetén kerülhettek be - el-

vileg. A háború utáni általános zilltság Os a csalé-

dok széthullottsága azonban gyakorlatilag még az i-

lyen gyermekek tanulását is lehetetlenné tette. 

"Számos nemzeti bizottság, mint a mezőmegyeri, 

vésztői, gádorosi, orosházi, csorvási stb. már köz-

vetlenül a felszabadulás után, napközi otthonok ... 

... felállítását határozta el."' i,A Magyar Nők Demok-

ratikus Szövetsége főként segítő jellegi szociális 

feladatokat kapott. A mezőberényi szervezet pl. részt- 

`Balázs Béla: A nemzeti bizottságok. L.: Tanul-
mányok a Magyar ;Tépi Dem. tört.-ből. Id.mq,218. o. 
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vett az „...1945 nyarán  Budapestről fogadott éhező gyer-

mekek családoknál való elhelyezésében, a menhelyes gye-

rekek helyzetének és ellátásának ellenőrzésében ... a 

napközi szervezésében és ellenőrzésében stb." x  

Azok a olelencek I, akiket a katonai események nem 

mozdítottak el, nevelőszüleiknél maradtak. Ha súlyosabb 

megbetegedés következett be náluk, akkor a gyulai men-

helyre széllitották be őket. 

A volt §yulai Gyermekmenhely /ma gyermekkórház/ 
látkép e 

A felszabadulás ott több, mint száz gyermeket ta-

lált. Helyzetük kilátástalanná vált volna, ha a személy-

zet odaadó ügybuzgalma nem segít úrrá lenni a helyze-

ten. Az infláció idején a tüzelőanyagot és az élelmet 

az áldozatkész lakosság adományaiból biztosították. A  

XSzabó Ferenc: Mezőberény története, Mezőberény 
Nagyközség Tanácsának kiadása, 1973, I.4o5.old. 
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k:irivó lelenc-öltözéket az 1946-47-es években UNJA-szál-

litmányok'ból kapott ruhadarabokkal, cipővel egészítették 

ki, illetve vdltotték fel. 

A fiatal magyar demokráciában átalakulni kezdő gaz-

dasági rendszernek, termelési viszonyoknak megfelelően 

a gyermekvédelemnek is meg kellett újulnia. A lelenc-

intézmény elsorvadt. A régi gyermekvédelem célkittlzé-

sében, eszmei tartalméban, de alapvető módszertani el-

veiben és szervezetében is átadta helyét az újnak. 

A talpra álló államigazgatásnak energiáját a köz-

rend megszilárditdsdra; és az újjáépítésre kellett össz- 

pontosítania. 

P;ezőberényben 

a háborus ese-

mények miatt 

be nem fejezett 

O1 CSA-házakat ' 

a gazdasági 

helyzet javu-

lásdval tető 

alá hozták. A 

progressziv po- 

litikai erők 1947-ben kivívták, hogy a tipushdzakat 

5- vagy még több gyermekes csalódok részére utalják ki. 

A hátrányos helyzet( tanulók támogatása az iskolákban• 

a némileg új tartalmi töltetik karitásból kapott tápot. 

A felszabadulás után végbement nagy változások 

mindenesetre kedvezően befolyásolták a társadalom ifjú- 
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sdgvédelmi szemléletének alakulását. Az új körülmé-

nyek hatásaképpen el kellett érni, hogy társadalmunk 

minden tagja érezzen felelősséget gyermekeink, fiatal-

jaink neveléséért ~ üzemben, hivatalban, utcán és bdr-

hol másutt. De az 1949 évi .márciusi szülői értekez-

leteken még,,  s egélyek kérdésében gyenge eredmények  

születtek. A Tótkomlósi II.számu általános iskola  

a vármegyei tanfelügyelőség szülői munkaközösségi  

előadójának küldött havi jelentésében tudatja: „A  

Tanulmányi Segély Bizottság é,ltal javaslatba hozott  

négy kisparaszti származású gyevmek szüleit Havorka  

Jánosné meg1 toltatta és megnyugtatta őket, hogy gyer-

mekeik kollégiumi elhelyezése esetén, ezek erkölcsi  

nevelése biztosítva lesz".../Aláírás: Tar Lajos, ig./  

A középiskolai segélykiosztó ünnepségeken pedig é-

rezhető volt a Diákszövetség és a: NWM :-ek kevésbé  

jó kapcsolata.  

A társadalmi szervek aktivitása egyre fokozó-

dott. Közülük a megyében legkiemelkedőbb volt gyer-

mekvédelmi szempontból az MNDSz. Az ötvenes évek  e-

lejétől egyre-másra kezdik meg miiködésüket a nap-

közi otthonok. Mezőberényben pl. 1953-tól. Fagy ne  

hézségeket kellett leküzdeni ,. Az MNAS1-es lányok_ és  

asszonyok házról-házra jártak a konyhai nyersanyag  

„összekéregetése" céljából. Volt olyan nap, hogy ré-

pa- és bableves is készült, mert egyik főzelékféle-

ségből se állott rendelkezésre elegendő mennyiség.  
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Mivel különálló konyhát nem lehetett biztosítani, 

az ebédlő egyik sarkában állították fel a gazhelyet, 

amelyet egy spanyolfal takart. Az első konyhalányok 

- IINZSZ-tagok - a ligetbe jártak száraz gallyat szed-

ni a főzéshez. A fektető párnáit pedig, gyajtött tol-

lal töltötték meg. 

Az egyetlen napközis csoport délutáni foglalko-

zásait hol egy nyugdíjas tanító, hol egy délelőtt 

tanító aktív nevelő vezette. A felvételi folyamodá-

sokat csak részben tudták kielégíteni. Hasonló volt 

a helyzet másutt is. Az iskolavezetés a politikai-

-mozgalmi bázisra támaszkodva gondos mérlegeléssel 

állapította meg a méltányossági sorrendet. 

Tárgyi, dologi akadályok miatt az ingázó álta-

lános iskolások számára még az ötvenes Ovek végete-

ld se lehetett diákotthonokat felállítani. A pénz-

eszközök inkább régi középiskolai internátusok be-

fogadóképességének növelését tették lehetővé. 

Menza is jóformán csak a 14 éven felüli diákok-

nak állott rendelkezésére. Igy az ifjúságvédelemben 

oly fontos védő- és óv&intézkedések. ;, csupán szak 

körre terjedhettek ki. 

Ami a gyámhatósági munkát illeti, az 1954-ben 

napvilágot látott gyámügyi utasításra hivatkozom, 

amely alig foglalkozik a megelőzési hatáskörrel. A 

követelmény azon a szinten mozgott, hogy a gyámügyi 
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előadó többé-kevésbé megfelelően alkalmazza a védő- és 

ővóí,intézkedéseket. Több helységben a megelőzés reszort-

feladattá degradálódott. Szerencsére lokálisan már  ak-

kor érezhető volt megyeszerte a preventív szemlélet is: 

a gyámhatóság minden ügycsoportjába tartozó intézkedé-

sének a megelőzés szolgálatában kell állnia. 

Az össztársadalmi szemléletben észrevehető volt az 

erjedés. A családi munkamegosztás megváltozásával egy-

idejaen megindult a felvilágosító munka az apák neve-

lési felelősségének erősítéséért. Az 1957 novemberében 

megtartott Országos _`őkonferencián a békéscsabai nőta-

n=.cs szülői munkaközösségének a felelőse elmondta, hogy 

ok voltak az elsók, akik apák ankétját rendeztek, „hi-

szen az apák sem vonhatják ki magukat a nevelési fela-

datok alól." Az LSzBT országos pedagóguskonferenciáján 

a komádii L.sz. Iskola igazgatója nyilatkozta: „Elhatá-

roztuk, hogy az édesapákat is a nevelés szolgálatába 

állítjuk. Ezért 1956 nyarán létrehoztuk az apák klub-

ját. A kisgyerekek cédulákat vittek haza, amire az volt 

írva, hogy vasárnap délután szülői értekezlet lesz, de 

erre csak az apák jöhetnek. Volt olyan mozgolódás a fa-

luban, _:.gint még soha és ahány ház, annyi édesapa megje-

lent. Megalakult az apák klubja."x  A példa inspiráló-

lag  hatott Békés megye északi részén is. 

xA családi és iskolai nevelés összhangja. 
Id.mü,75.old. 
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Az italozó életmód jobbára továbbra is apákra 

volt jellemző. A gyámhatóságok a szülőt alkoholelve-

n© kúrára irányították. 

A védő- és óvóintézkedések közül öntevékeny 

eljárásként gyakorlatilag csak preventív pártfogó ki-

rendelését alkatinazhatták még. A lakásszerzésben va-

ló segités Békéscsabán, Gyulán, Orosházán, Békésen, 

Szeghalmon, Mezőberényben, Gyomán csak ritkán volt  le-

hetséges.  A szülék munkábahelyezése viszont többé-ke-

vésbé éppen a felsorolt nagyobb és fejlettebb helysé-

gekben volt keresztülvihető. 

A jogszabályok által biztosított keretek átlépé-

sére, a tanácsok megalakulása utáni évtizedben még 

sehol se mertek gondolni. Pedig csak az öntevékenység 

tette volna lehetővé a veszélyeztetettség elleni harc 

fegyvertárának bővítését. 

A láthatás szabályozása csak vita esetén tarto-

zik a gyámhatóságra. Az indulatok elcsitítására, a 

szülők józan beláttatéséra irányuló kísérletek több-

nyire sikertelenek maradtak. Egyes helyeken ez az el-

szigeteltségnek a természetes következménye volt. 

/Néhány községben a gy korlatban kollektive vizsgál-

ták meg, hogy a láthatás egyáltalán érdekében áll-e 

a kiskorúnak/. 

kiskorúak házasságkötésének engedélyezése te-

kintetében még fokozottabban preventív módon kell 

intézkedni. Többfelé az az elv érvényesült, hogy nem- 
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csak a házasulandó kiskorút kell védeni, hanem a szü-

letendő utódokat is. A gyakorlat azonban csaknem min-

denütt liberális volt. „I:em láthatjuk előre, hogy a 

tervezett házasság sikerülni fog-e." Gyakorta formá-

lis és sablonos eljárásokat alkalmaztak. A felek elő-

adása alapján felvett jegyzőkönyvek szinte kivétel 

nélkül idealizáltak voltak. Az ilyen ügyeket mégis 

csak az esetek egy részében vitték az  o p e r a t í v 

bizottság  fóruma elé. Voltak azért helyek, 

ahol felismerték, hogy a házasulandó kiskorút az ese-

tek többségében valamelyik pedagógus-tag tanitványa 

volt. Személyiségéről megbizható tájékoztatást ő tud 

adni. Ahhoz, hogy a házasságkötés megalapozottságáról 

érdemben dönthessenek, idő kell. Az akkor érvér]yes 

gyámügyi rendelet azonban I  vizsgálati idöt rnindösz-

sze 3o napban jelölte meg. 

Az utógondozást illetőer4 a volt állami gondo-

zottak esetében volt szükség különös figyelemre. Ha 

azonban egy gyermeknek állami gondozása örökbefoga-

dás miatt szünt meg, akkor az utógondozás gyakran fe-

leslegessé vált. Már az örökbefogadás engedélyezésé-

nél ugyanis magas fokú prevenciónak kellett érvé-

nyesülnie. 

Más volt a helyzet az állami gondozás egyéb ok-

ból való megszüntetése eseteiben. FelmerÜlt a kérdés, 

Formanyomtatványokon 
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hogy az a környezet, amelyből a kiskorút korábban kie-

melték, valóban alkalmas volt-e már a visszafogadásra. 

Sajnos egyes községekben az utógondozás akkor is for-

mélis volt, amikor a megszüntetésben nem jértaV el kel-

lő alapossággal. 

Nehéz kérdést jelentettek azok, akiknél az állami 

gondozás a nagykorúság elérése miatt szünt meg. /A gyer-

mekvédő otthon ilyenkor egy rövid értesitést küld a 

gyámhatóságnak a volt kiskorúnak a létszámból való 

törléséről./ Elintéződött egy akta, de némelykor egy 

ember sorsa pecsételődött meg. Kategórikusan: aki nagy-

korú, az msir nem  tartozott a gyámügy hatáskörébe. 

Ide kívánkozik a z. endrődi példa. Fel-
ismerték az öntevékeny cselekvés parancso-
ló szükségességét. A volt állami gondezot- 
tak utógondozását a pártbizgttság és més 
szociálpolitikai szervek segítségével, az 
operatív bizottsággal együttmüködve oldot-
ták meg. 

Több igazgatási osztályvezetőt a bátortalanság 

jellemezte. Vonakodtak élni a szülő munkábahelyezé-

sére vonatkozó javaslattételi jogkörükkel. A más m4- 

szakba való áthel: ,rezés kezdeményezésére is alig akadt 

példa. /A Tanácsakadémia akkor még nem müködött. A 

jószándékú, de elégtelenül képzett hivatalnokoktól 

pedig nem lehetett a legcélravezetőbb döntést várni/. 

Nem  kötelezhette a fenntartó szervet bölcsődébe, óvo-

dába, napközi otthonba való felvételre. /Gyakorlatilag 

ellenben ezirányú javaslatát sok helyen figyelembe 

vették/. A fizetendő térítési díjakat nem mérsékel- 
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tethette. Rendszerint éppen azok a növendékek marad-

tak ki az említett gyermekintézményekből, akik arra 

legjobban rá lettek volna szorulva. Többen azután a 

szülői felügyelet hiánya miatt veszélyhelyzetbe ke-

rültek. 

Sok operatív albizottságban volt vita tárgya az 

iskolások által elkövetett, társadalomra veszélyes 

cselekmények kérdése. Az igazgatási osztálynak a kö-

telességüket elmulasztó szülőkkel szemben figyelmez-

tetési joga nem volt. Érződött a hiánya a bűncselek-

mény esetén való gyámhatósági megrovás lehetőségének. 

Fegyelmi eljárást nem kezdeményezhetett. Ügyüket tár-

sadalmi bíróságnak nem adhatta át. 

Ide kívánkozik, hogy az akkor újként megjelenő 

Büntetőtörvénykönyv böntetéssel fenyegeti azt a kis-

korú nevelésére, felügyeletére vagy gondozására kö-

telezett személyt, aki annak fejlődését súlyosan ve-

szélyezteti. A kevésbé sulyos, de a társadalom rosz-

szallását mégis kiváltó szülői /nevelői/ felelőtlen-

ség vagy kötelességmulasztás megtorlására azonban 

nem volt lehetőség. A miniszteri indokolás szerint a 

veszélyeztetés súlyossága határolja el a büntettet a 

szabálysértéstől. A  gyermek- és ifjúságvédelem érdeké-

ben szükséges lett volna a szabálysértési tényállás 

pontos körvonalazása. A gyámügyi előadók is sokszor 

nagyobb eredményt tudtak volna elérni, ha adott eset-

ben szabálysértési feljelentést tehettek volna azok 
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ellen a szülők ellen, akiknek cselekménye vagy mu-

lasztása a társadalomra veszélyes volt. /Feltételezve, 

hogy nem merítette ki az ifjuság elleni bűntett kri- 

tériumét./ 

Az erkölcsi züllés veszélyének kitett gyermekek 

felkutatásában eleinte a Megyei Gyermek- és Ifjúsg-

védelmi Dizottság járt az élen. 3z a reszortfeladat 

territóriálisan gyorsan expandált. Az adatokat minde-

nütt elemezték. Megállapítható lett, hogy a fiatalkorú-

ak bűnözésének, erkölcsi züllésének oka elsősorban az 

alacsony értelmi és msveltségi színvonalban leli ma-

gyarázatát. Akkor még az iskolai nyilvántartásokban is 

szerepeltek az utolsó „háborús árva" korosztályok. A 

lelkileg sérült gyermekek jó részét ők jelentették. 

A két világháború között túlnyomórészt jótOkony-

sági kérdés volt a gyermekvédelem. Az akkori rendszer 

a súlyos szituációkat sokszor látszatintézkedésekkel 

próbálta orvosolni. Hatóságilag engedélyezték például 

a szegény gyermekeknek a koldulást. A felszabadulás e-

lÚtti agrár arculatú Békésben a proletár gyermekek 

tekintélyes hányada szegődött olcsó munkaerőként el-

sősorban nagygazdákhoz. Az Országos Stefánia Szövetség 

és az Országos Gyermekvédő Liga sem tudtak a fizikai 

és erkölcsi elnyomorodás megelőzésében sok eredményt 

felmutatni. Az egyik gyulai iskolában a módosabb szü- 

lők annyi pénzt adtak össze, hogy a menhelyesek is na- 

ponta tízórait kaptak. tim mélyreható szociológiai elem- 
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zés hiányában a felszínes rendezettség bizonytalan 

lelki egyensúlyt takart. A gyermek- és ifjúságvédelmi 

operatív bizottságok idösebb és középkorú tagjai oly- 
/ 

kor  felidézték a múltbeli keritativ célú intézkedések 

erőtlenségét. 

A visszaemlékezések a szocialista államiság fej-

lődésének és objektiv törvényszerüségeinek viszonyai 

között hozzájárultak a fiatal aktivé,k relációs szem-

léletének kialakulásához. Gyorsan társadalmisodó ál-

lami munkaterületek közé tartoztak az  egészségügy, a 

kulturális és szociális ügyek. De a szocialista demok-

rácia fejlődése mégis leginkább a gyermekvédelemben és 

a gyámügyben volt érzékelhető. A feladatok megoldásá-

ba a társadalmi erők bekapcsolása nélkülözhetetlen. 

Nem voltak ritkák - bár ma se kivételesek - az olyan 

esetek, amikor egy-egy gyermek ügye többéves folyama-

tos munka eredményeként oldódott csak meg. 

A gyermekvédelem és a gyámügy munkaigényes tevé-

kenységi terület. A társadalmi erők /mind a társadalmi 

szervek, mind az egyes emberek/ készséggel kapcsolód-

tak bele ebbe a munkába. Helyenként felmerült az elvi 

kérdés, hogy az állami munka társadalmasodásában mi-

lyen módon alakul az állami apparátus és a társadal-

mi erők egymáshoz való viszonya. Polemizáltak azon is i  

hogy milyen szerepet játszanak a jogi elemek. A hiva-

tali gárda a jogi szabályozottság, a jogszabályok 

érvérnyesitése, a szocialista törvényesség kérdéseit vi- 
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tatta. Még kísértett az a téves nézet, miszerint a 

társadalmasodás és az államapparátusnak a jogszabá-

lyi rendezettségen alapuló munkája egymással szem-

ben állnak. 

Milyen volt a spontaneitás és a jogi szabályo-

zottság szerepe? :em akarom e két momentumot antago-

nizmusba helyezni. Az élet rendszerint megelőzi a sza-

bályozást. A tapasztalatok a megyei gyermekvédelemben 

is ilyen értelmi képet mutattak. Az, átfogó szervezett-

ség nélkülözhetetlenné vált.  Enélkül felesleges pár-

huzamosságok keletkezhettek volna. 

A praktikumból levont következtetés alapján egyes 

gyámügyi előadók közvetlenül is kiépítettek maguk kö-

rül aktívahálózatot. Egy-egy aktivót konkrét ügyek 

elbírálósánál vélelmező jelleggel közvetlenül bevon-

tak a munkába. 

Több helydtt az állandó bizottság, illetve az o-

peratív bizottság szervezetten együttműködött a szü-

lői munkaközösséggel. A bizottság képvilelői a szülői 

testülettel együttesen tárgyaltákmeg a helyi iskolán 

belüli gondokat. 

Magánosok és családok vállalták konkrét feladatok 

megoldását: egyes gyermekek patronálását, folyamatos 

segítését, nyaraltatását stb. Voltak, akik a nyári hó-

napokban üdültetés céljából magukhoz vettek olyan 

gyermekeket, akik számára ilyen lehetőség más módon 

nem adódott volna. 
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A tanácsok hatáskörét növelni kívánták. Ugyanak-

kor már erősödött az  a  törekvés, hogy a bizottségokban 

ne kizárólag csak tanácstagok miiködhessenek tagként. 

A Vöröskereszt és a Nőtanács közreműködése korán 

kialakult, illetve erősödött. Szerepüket helyenként 

önálló tevékenységgel, helyenként a tanácsokkal együtt-

működve töltötték be. Egyes gyermekekkel folyamatosan 

foglalkoztak, gyermekotthonokat patronáltak. Természe-

tesen albizottságokban is tevékenykedtek. 

A Hazafias Népfront is eredményesen dolgozott. 

De megyei értékelés szerint a felvilágosító munka, a 

társadalom és a szülők nevelése terén többet kellett 

volna nyujtania. 

A városéban, nagyközségekben a szülői munkaközös-

ségek a saját hatókörükben jelentettek bé zist. _Együtt-

működésük a tanácsi szervekkel általában nem volt úgy 

összehangolva, mint a falvakban. 

A társadalmi alapot szélesítették egyes személyek 

is. A beszerzett adatok szerint a megye középső és 

dél-nyugati részén kevés volt az aktivók között a 

férfi. Ez a fiúgyermekekkel való foglalkozás szempont-

jából hátrányt jelentett. 

Frissítő ifjúságpolitikai motívumok 

Az 196o-as évek elejére majd' mindenütt lelkes 

aktívahálózat alakult ki. A korábbi feszességet, több 



lépés távolságtartást, közvetlen hangú eszmecserék 

váltották fel. 

Ez időszakból említést érdemel egy békés megyei 

„specialitss". Az országosan 196o-ban bevezetett re-

formot, a tankötelezettségnek a 16. életév betölté- 

séig való kiterjesztésére, a megyei Mfvelődésügyi Osz-

tály mér 1959-től alkalmaztatja. 

Iegalkotjék az 1961.évi III.törvényt. Ez a tör-

vény fogta ét a felszabadulás óta elóször, az isko-

larendszer egészét. A cél az volt, hogy az iskola ne 

maradjon egyoldalian „tanuló" iskola. Fejlessze ki a 

növendékekben mind a szellemi, mind a fizikai terme-

lőmunkában a kulturáltságot. Alapozza meg a térsadal-

mi önigazgatás gyakorlati készségeit. 

A nemes emberi érzelmektől motivált ifjúságvédel-

met is korszerúsiteni kellett. Szabad folyást engedni 

a demokratikus centralizr.us elvének érdemi módon való 

érvényesítésére. 

Egy példa: 

H. Erzsébet, a Békési Gimn. IV.o. ta- 
nulója 1961 márc. 17-én, társadalmi ösztön-
di j iránt folyamodott a Mezőberényi Közsé-
gi Tanács VB-hez. A fogorvosi oklevél meg- 
szerzésének ebben látta volna biztosítékát. 
Apja ugyanis rokkant. A diploma megszerzése 
után Mezőberényben dolgozna - fogadta. 

A Községi Tanács VB. Mezőberény, 
1o16/1961/i1q.sz. alatt, a kérelmet 1961 ápr. 
17-én elutasította: „A Községi Tanács oly 
határozatotLPíozott, ho.y kíván ösztöndíjas-
ként fogorvost ... taníttatni, de a már egye- 



temen levő orvostanhallgatók közül." 

Schidt György sk. 
VB. elnök 

Az ilyen ügyet ma mér nagy valószinü- 

séggel a gyermek- és ifjúságvédelmi albi-

zottság elé terjesztenék megvitatásra. 

r 
Uj szervezeti kereteket kellett kialakítani. A 

helyi sajátosságok és kezdeményezések kibontakozásá-

nak akadálya nem maradhatott. A központi irányvonal 

se érvényesülhatett volna e nélkül hatékonyan. Fel-

ismerték, hogy az eltérő adottságok nem türnak sab-

lonos alkaimezést. 

1961-ben megszüntették az Országos Gyermek- és  

Ifjúságvédelmi Tanácsot2C  

A helyi tanácsoknál is átszervezédik az if jú-

ségvédelm.i apparátus. Ezt dokumentálja pl. a mező-

berényi jegyzőkönyv is. 

"Jegyzőkönyv 

Készült a Mezőberényi Községi Tancs 1961.augusztus-
hó 24-én, este 2o óra 15 perckor megtartott liléséről 

A tanácsülés helye: Községi Tanács  Magyterme 

A Községi Tanács 52 szavazattal, ellenszavazat nélkül 
az alábbi határozatot. hozta: 

41/1961.sz. Tanácshatározat  
i 

A Községi Tanács a Gyermek- és Ifju-
ságvédelmi Operatív 3izottságot megszünte-
ti, és a Müvelődési tillandóbizottságon be-
lül albizottságként való működését javasol- 

Áa. Az Albizottság tagjaiként a Művelődési llandóbizottság által javasolt személyeket 
az alábbiakban választja meg: F. Sándor,drs- 
parancsnok, I.Istvén, igazgatási csoportve- 

x2o13/1961./III.19./sz.Mt.h. 
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zető, K.Pál KISz-Bizottság titkára, H.Mi-
hályné nevelő, S.:ártonné Egépzségügyi ÁB. 
elnöke. Utasitja a Tanács a Művelődési Ál-
lündó Bizottség elnökét, hogy az Altpizott-
ság tagjait a legközelebbi ülésre hivja 
meg és az albizotts-{g feladatét beszélje 
meg velük. 
Felelős: Zs.Katalin ÁB.elnök 
Hat Hatidő: 1961. szeptember 3o. 

/A tanácsülés elnöke az ülést 11 óra 15 perckor be-
fejezte./ 

Schidt György sk. 	PH 	Dr.Bereczki Lajos sk. 
VB.elnök 	tanécsülés elnöke 

Frei fl"árton sk. 
jkv.hitelesitő 

Bacsó Istvá9. sk. 
jkv.hitelesitő 

Gyakorlatilag 1961 előtt is a hivatali admi-

nisztr ciót és eljérést a gyárhatós ág végezte. Az 

állam elhalésa felé vezető úton a politikai érett-

cég még koránt sem felelt meg a teljes térsadalma- 

sitás lehetőségének. Az új organizécióban eLyértel- 

muvé vált, hogy hatós ági feladatokat állami szerv-

nek kell megoldania - társadaLni segítséggel. Tár-

sadalmi testület viszont operatív tevékenységet 

nem végezhet. 
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II. BÉKÉS MEGYE GYERMEK- ÉS IFJiTSÁGVÉDrLMr  

ALBIZOTTSÁGAINAK TEVÉKENYSÉGE  

Az albizottságok megalakulása  

Az államigazgatás  ideológiai alapján az 

196o-as évek elején születtek meg a mindmáig mf.kö-

dó gyermek- és ifjúságvédelmi albizottságok. 

Azt túlzás lenne állítani, hogy ez a momen-

tum  forradalmasitotta az ifjúságvédelmet. A gazda-

sági- és társadalmi háttér revoluciója a felszaba-

dulást közvetlenül követő periódusban történt. Az 

intézményrendszernek, mint feléiktménynek gyökeres 

reformálása is az 194o-es évek második felében vég-

bement. 

A jelen organizációba való átmenetet kronoló-

giai pontossággal nem lehet elhatárolni a megelőző-

től. A Békési-járás számos községében az albizottsá-

gok 1961 évi december hó 4-15. napja között megala-

kultak, illetve átszerveződtek. A Szeghalmi-járás-

ban 1962.évx  elejéig is áthúzódott ez a folyamat. 

Egyes községekben a megyei tanács vb. 882/1961.sz. 

PP1.Körösújfalun. Ibrányi János vb.titkár 
közlése. 
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alatt kiadott utasitésa szellemében étszerveztek 

az operatív albizottságot. 

Az objektív feltételek mindenütt biztosítottak 

voltak. A szervezeti felápitettség is majd' mindenütt 

megfelelt az alapelveknek. 

Az indulási szubjektív konzisztenciéra nézve, 

néhány akkori adat nyújthat némi felvilégositést: 

Az albizottságok összetétele 1962-ben 
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 A taná.cs vb. hivatali  
a,ppar ;tus tagja 1 1 1 . 	1 2  1` 

.~; 
Pedagógus 2 1 1 1  . 

.jogész - - - - - -  

Rendőr  
. 

1 1 1 1 1 - . 2  
1` ,  Védőnő 1 1 2 1 L - 

Ü'zemi képviselő -_~ 3  1 -  -  8. -  

Cigényügyi koordinéci- 
ós bizottsági elnök 
/v. megfelelő  je/  . _ 

- - - - - - 
-  
-.  

= , 
2 ~ ;~';; b _ 1 5 2 - - 2 

Gsszesen: 11 6 lo 6 14 5 12,:  
J  

Az adatokat szolgáltató helységekben mindenütt 

evidens volt, hogy pedagógusok nélkül e testületek 

aligha tudnék betölteni fontos szerepüket. T4lzott  

viszont, hogy az akkor 142o lakost számláló Körös- 

nagyh.arsány albizottságába 3 pedagógust választottak 
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be. Ez indokolatlanul sok erőt von el az iskolai nevelő-

oktató munkától. Az erősen leterhelt tanítók, tanárok 

aktivitása egyéb társadalmi munkák tekintetében nem le-

het elég intenzív. 

A kis helységekben érthető, hogy jogász  tagja nincs 

az albizottságnak. De a 11 37o lelkes Gyoma, a lo 33o 

lelkes Szeghalom, a lo 000 lelkes Endrőd esetében fel-

tinó. Nem túlzottan ritkák az olyan esetek, amikor a jo-

gi szabályozottsággal a tanács végrehajtébizottság tag-

jai vagy a gyámügyi elóadöS sincs tisztában. 

A 32.oldali táblázatban szereplő községekben, egy 

kivétel5vel mindenütt találunk viszont rendőri  közeget 

beválasztva. Az ő jogi ismereteik vagy legalábbis gya-

korlatukban kifejlődött érzékük, részben pótolni képes 

az előzőekben említett hiányosságot. Az ifjúságvédelmi 

problematika gyík karakterisztikus gyökere abban az i-

dőben - és permanensen azóta is - a szülők szabálysérté-

si, biinözési hajlama. A fiatalkorúak ezirányu tenden-

ciái sem elhanyagolható helyet foglalnak el. Ezért is 

fontos szempont közbiztonsági szerv képviselete. Ilyen 

értelemben instruált a Békés megyei. Gyermek- ás Ifjúság-

védelmi Albizottság is. 1962 március 3o-án kelt felha- 

talmezásával elősegítette az eredményesebb munkát. A 

községi tanács albizottságainak figyelmét felhívta ar-

ra, hogy felderítő tevékenységükben használják fel a 

járási rendőrkapitányságak veszélyeztetési nyilvántar-

tási adatait. Az adatokba való betekintésre a Békés me-

gyei Rendőrfő°kapitányság egyidejűleg intézkedett. 
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Szembetunő a cigánynépesség  képviseletének hiánya. 

Jóllehet már a kezdetben is sok helyen alkalmanként 

nehvták az ülésekre a telepvezetőt /cigánybírót, ci-

gányvajdát/. Állandó tagként való beválasztásuk hatéko-

nyabban biztosította volna a telepi populációk hozzá-

férhetőségét és regulációját. Ilyenre csak kevés pél-

da volt. Pedig, amint az azóta eltelt évek bizonyítják, 

a beválasztottak presztizsnyeresége majd minden esetben 

hűséges és odaadó munkában realizálódott. 

Az „egyéb" kategóriába sűrített albizottsági tagok 

a társadalmi hivatartozést illetően szóródást mutatnak. 

/Az 1 00o körüli lélekszámú Körösujfalun pl. volt benne 

földműves-szövetkezeti egysgévezető, vöröskereszt-szet-

vezeti tag./ 

Az irányelvek azt sugallták, hogy e bizottságok 

összetételében káros szakmabeli, réteghovatartozás sze-

rinti homogenitásra törekedni. „A tarhoni albizottság 

egészítse ki tagjai sorát a helybeli egészségügyi, ren-

dőrörs, TSZ, állami gazdaság, Növényvédő Állomás l-1 al-

kalmas és érdemes dolgozójával."xElibz hasonló utasítás-

ra csak elvétve volt szükség. 

Állapítsuk még meg a megalakult albizottságok 

egy-egy tagjára jutó lakosok számát/;5.old./  

XA Békési Járási Hivatal irattári anyagából. 
Előadó: Kiss László 



- 35 - 

Lcsegfalva 
Füzesgyarmat 

Gyoma 

A lakosság 
száma 

/196o-es 
népszáml.sz./ 

2 000 

9 440 
11 370 

• 
: 
• 

Az albizott- 
ság kezdő 
létszáma 

	

11 	= 

	

6 	= 

	

lo 	= 

Egy albiz. 
tagra jutó 
lakosok 
száma 

181,8 
1 573,3 
1 137,- 

Kertészsziget 1 16o : 6 = 193,3 

Körösladány 7 33o : 14 = 523,5 
Körösnagyharsány 1 42o : 5 _ 284 
Zsadány 3 530 . 12 = 294,1  

Ezt a mutatót nem alkalmazták. Azóta se vezették be. 

Pedig eléggé használható felvilágosítást nyújtott volna 

a leterhelésekről s az esetleges egalizációhoz. 

Egy tagra ju tó lakos a fenti helységek átlagában: 

566,3 volt. 

Ez a felmérés csak a megye északi részére terjed ki. 

Ezért részleges. De mivel az egész Békés megye nagyjából 

egységes gazdasági- és társadalmi arculatú, megbízható-

an reprezentálja e közigazgatási kategória akkori gyer-

mekvédelmi helyzetét. A félezret alig meghaladó átlag 

lakos-terhelés jónak titnik. Ám szemet szúr az átlagok 

szóródási viszonya. A felettes szervek ezt különösebben 

nem bírálták. Ennek egyik oka feltehetően az volt, hogy 

g tanácsok az albizottságokat nem kötelező erővel, ha- 

nem kormányajánlásra hívták életre. /Az is a lokális szu-

verénitásra volt bízva, hogy melyik állandó bizottság ke-

belében működtetik/. Az akkori Békési Járásban pl. két 

kisebb településen nem alakult gyerekvédelmi albizott- 

ság. /érdemes megemlíteni, hogy a környezetvédelmi, va-

lamint a sport-albizottságok létezését és nemlétezését 
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is a helyi államhatalmi szervek dönthették al./ Az ifj-

ságvédelem feladatait más mechanizmus által oldották meg. 

A járási munkaértekezlet nem emelt kifogást ez ellen. A 

tartalmi munkára összpontosította figyelmét. Ez utóbbi e-

setben se volt a szervezeti keret laza, cseppfolyós, bi-

zonytalan körvonalú. Ezekben a mikrokoordinációkban szin-

tén nem tört meg a kollektíva életének folyamatossága. Jó 

vagy elfogadható eszmei és erkölcsi atmoszférában újulha-

tott meg  a közösségi tevékenység. Azokban a járásokban 

támadtak hátrányok, ahol a szervezeti séták egyetemes el-

terjesztésében látt ák a fő feladatot. 

A megyei munkabizottsg az albizottságok közösségi 

fejlődésé nek szentelte a legnagyobb figyelmet. Ennek leg-

főbb tényezőit az együttes tevékenység módjában, az ideák 

gazdagságéban, az együttesen átélt élmények terjedelmében 

és változatosságában vélte meglelni. 

A hiv.talokban a legutóbbi időben nagyszabású irat-

selejtezést hajtottak végre. Az 1963 előtti akták külö-

nösen nehezen hozzáférhetők. Az érdemi sorrend betartá-

sának igénye nélkül szeretném bemutatni az ifjúságvéde-

lem néhány kiemelkedő munkását az útkeresés időszakából.  

Talán nem ér méltánytalanság senkit, ha a betiirendet kö-

vet jük. 

Bátori Gyulá né, Gyoma 
- Mint tanár ifjúságvédelmi nyilvántartását kri- 

tikus esetekben egyeztette az osztályfőnökök ál-
tal készitett jellemrajzokkal. 

Boros Magdolna, Füzesgyermat 
- Példás lelkiismeretességgel hívta fel a gyám-

ügyi előadó figyelmét az egészségügyi ellátat-
lanságokra. Védőnő. Később az albizottság el-
nöke lett. 
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Bolehovszli Jenő, Gyoma 
- Széleskörd ismeretségét jól kamatoztatta a ve-

szélyhelyzetek felderitécére. A hatvanas évek 
vé,efelé elnökké választották meg. 

Bmkovins zki Jó zs efné , Gyoma 
- Az elnöki tisztet töltötte be. Mint a napközi 

otthon vezetője megüresedések esetén rászo-
ruló,hátrányos helyzeti gyermekek felvételét 
szorgalmazta. 

Dobsa Jénosné, Körösladány 
- Az állami gondozásbavételeket, illetve megszün-

tetéseket a családok egészségügyi körülménye-
inek ismeretében - védőnő - érdemben vélemé-
nyezte. 

Hegyesi Gyula, Szeghalom 
- Minden albizottsági összejöveelen részt  vett. 

Tanácselnökhelyettesként az dj tagokat a  ren-
deleti szabályozás főbb elemeivel megismertette. 

Ignácz István, Mezőberény 
- A szakigazgatási szerv vezetőjeként gyakran 

eljött az ülésekre. Az akkor hatélyos gyám-
ügyi rendelkezéseket közérthetően példákon 
érzékeltette. 

Kovács Istvánné, Zsadány 
-  Az albizottság egyik leglelkesebb tagja. Akkor 

méh hivatásos pártgogó is volt. Tapasztalatait 
szívesen átadta az u'jonnan beválasztottaknak. 

Makai Emilné, Füzesgyarmat 
- Az albizottság első titkára lett. Mint pedagó-
gus nevelőtársait is több esetben mozgósitotta 
az aktuális veszélyhelyzetek részleteinek fel-
tárására. 

Z.Nagy Elek, Körösladány 
- A gyermekvédelmi akciók egyik kezdeményező-

je volt. 

Nagy László ?  Mezőberény 
- A diagnosztikai fázisbin fáradhatatlanul tevé-

kenykedett. A ko9perativ családlátogatásokat 
gondosan előkészítette. 

Rósza Mártonné, Gyoma 
Mint moziüzemvezető a  plénum  elé vitte a ké-
sői mozielőadások gyermeklátogatóit. Ebben az 
értelemben informálta a rendőri szerveket is. 

Simon Andrásné, Zsadány 
- A megalakulástól 1971-ig az albizottság el-

nöke volt. Egyszemélyben a Nőbizottság elnö-
keként is ténykedett. Lány- és asszonytársa-
it meg tudta nyerni az akciókhoz. 
Szabó Andrásné, Körösladány 

- A cigánylakosság körében fejtett ki kiemelke-
dő egészségügyi felvilágosító munkát. 



Szántó Vince, Gyorsa 
- Mint tanács vb-i dolgozó a „kezdő albizottsá-

gi tagokat tájékoztatta az időszeri törvények-
ről, rendeletekről, határozatokról. 

Végh Mihály, Körösladány 
- Tanár. A tantestületben a hátrányos helyzetű 

tanulók pedagógiai segítését koordinálta. 

A felsoroltakat és az ifjúságvédelem névtelen mun-

kásait a szenvedély fütötte. Ez a szenvedély már akkor 

se maradt a gyijtés és adatközlés körén belül. .Lradt és 

szétáradt magából. A kezdetben egy ember gondját közös 

üggyé avatta. Eközben a gondolati-lelki mechanizmusok 

bonyolult, egymást kioltó-fölerősítő, egymást követő, 

ellenpontozó mozgásba jöttek. Az átszerveződés periódu-

sban)  szerencsésen ötvöződött a fiatal aktivók nemes 

türelmetlensége és az idősebbek történelmi látásmódja. 

Érző-értő, tudat- és gondolatformáló szerepvállalások-

ban születtek meg az első eredmények. 

Az ifjúságvédelem pionirmunkája egyes helységek-

ben .  esztendőkkel is későbbre esett. Ennek magyarázatát 

jogállásuk megváltozásában lelhetjük. Van példa arra 

/Endrőd/, hogy csak az 197o-es évek elején került nagy-

községi hatáskörbe a gyámügy. Ez a társadalmi segítő-

faktorra is detersiinálólag hatott. Az ilyen kivételek-

től eltekintve a társadalmi erők tevékenysége már a 

hetvenes évek kezdetén szorosan kapcsolódott a tanácsi 

szervek munkájához. fltalában az a gyakorlat alakult ki, 

hogy a társadalmi szervek az őket az albizottságban 

képviselő személy útján tájékoztatást kaptak a felada-

tokról. Ezután a munkamegosztásban reájuk eső részt 

saját aktivóik segitsegével oldották meg,. Ez a szerve- 
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zeti séma pozitív eredményeket hozott. 

Egyes községekben az operatív bizottságok helyén 

megalakult albizottságok a múvelődésüpTi /oktatási/ ál-

landó bizottsághoz kapcsolódtak. Gyakoribb volt azonban 

az eészségügyi állandó bizottság alá rendeltsége. Ez az 

utóbbi azt az összefüggést tükrözi, amely az egészség-

ügyi szakigazgatáson belül működő szociális szervek csa-

ládvédelmi feladatai és a gyermekvédelem között fennáll. 

De  nem mondható etyértelmden szerencsésnek. Iem kapcsol-

ja elég szorosan a társadalmi erők mozgásait a múveió-

désügyi szakigazgatási tevékenységen belül megszerve-

zett ifjúságvédelmi munkához. 

Területileg szeszélyes eloszlásban ugyan, megala-

kultak a gyermek-  ás ifjúságvédelmi albizottságok, de 

a megfelelő operatl-v bizottságok is tovább mdködtek. 

Ez hibás párhuzamosságokat okozott. Az utóbbiak később 

el is sorvadtak. 

A Gyomai Járásban /később fuzionált a Szarvasi Já- 

rással/ járási szinten is sajátságos organizációt lehe-

tett megfigyelni. A munkabizottság mellett mdködött a 

járási gyermek- és ifjúságvédelmi albizottság is. Több-

ségi vélemény szerint azonban munkája nem zavarta a 

munkaértekezleteket. Ugyanakkor annál hatékonyabban 

biztosította az egyes problémákkal való folyamatos 

foglalkozást. 

Olyan gyakorlat is volt - s részben mindmáig to-

vább és -,hogy a munkaértekezleten belül szűkebb bi-

zottság alakult. Ez egyes operatív feladatokat oldott 
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meg és igazgatási feladatokat is végzett. /Pl. környe-

zettanulmányokat bírált el/. 

A megyei szférában fontolóra vették un. „Társadal-

mi Bizottság" létrehozását is. Ezt főként Budapest egyes 

kerületeinek példája sugallta. Konkrét ügyekben segítette 

volna a szakapparátust. Mellette működő „Ellenőrző Bi-

zottság" szervezése szintén szóba került. Ezek a jelen-

ségek e meggyorsult erjedés velejárói voltak. Lényegé-

ben a jóval később szerveződő nevelési tanácsadók  elő-

dei lehettek volna. 

A gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység a saját 

szakigazgatási szervein túlmenően összeforrott más ál-

lai szervek működésével is. Ez visszatükröződött a ma-

gasabb szinti értekezletek személyi összetételében is. 

Azokon a tömegszervezetek képviselőin kivid a bíróság,  

az ügyészség,  a rendőrség stb. mebizottai is részt 

vettek. 

Az új aktívék előtt nyilvánvalóvá vált, hogy a he-

lyi tanácsi szervezeteken belül is sokrétien összefügg 

a különbiző szakigazgatási szervek munkája a gyermek-

védelmi feladatok megoldásában. Továbbmenően a különbö-

ző állandó bizottságok és aktívák együttmüködésében is 

követelmények vetődtek fel. /A gyakorlati munka során pl. 

összekapcsolódik a gyermekvédelmi és családvédelmi te-

vékenység/. Egyes tanácsoknál az újjászerveződés odave-

zetett, hogy e. gyermekvédelmet elszigetelt szakfeladat- 

nak tekintették. Nem látták annak komplex jellegét. Még 

gyakoribb volt /s ma se ismeretlen/ Logy az állandó bi- 
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zottságok sem foglalkoztak a hozzájuk tartozó ifjúság-

védelmi albizottságokkal. Némileg érthetővé tette ezt 

a jelenséget pl. Mezőberényben a végrehajtóbizottság 

tagjainak hatékony patronáló és koordináló szerepe. 

Békéscsabán, Gyulán és Orosházán a gyámügyi munka 

segítői ténylegesen funkcionáló „gyámügyi állandó bi-

zottságok" voltak. Aktivahálózatuknemlcsak ellenőrzést 

gyakorolt. Segített láthatási, házasságkötési, örökbe-

fogadási ügyekben is. Ezzel a városokban részben „ te- 
, 

hermentesültek" a gyermek- és ifjuságvódelmi albizott- 

ságok. 

Járási szinten nem mindenütt alakítottak meg gyám-

agyi bizottságot. Pedig vitathatatlan, hogy e testüle-

teken pszichológus, orvos, ügyész, szakszervezeti funk-

cionárius, a KISZ-, a  Nőtanács stb képviselőinek meghí-

vásával a mélyebb okok és rejtettebb rugók is feltárul-

hattak volna. A gyermekvédelmi albizottságok üléseire 

viszont jóformán csak az ügyfelek jöttek be, mint „ki-

vülállók." 

Az új szervezeti keretek kialakitácát mindenütt a 

tanács-vOgrehajtóbizottságok vették a kezükbe. Azok az 

albizottságok jogosítottak fel reményekre, amelyek szé-

les és sokrétű társadalmi bázisból keltek életre. Ezek 

tevékenységében is a társadalmi jelleg dominált. Keretük 

a .hivatali szerv"-színezettől mentes volt. Lelkes ne-

velők és más aktivók vigyázták, hogy az abban a korszak-

ban fontos továbbképző iskolák betöltsék rendeltetésü- 

ket. Az albizottságok - ha áttételen keresztül is - el- 
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só védő- és óvóintézkedéseiket foganatosították. Ezek 

az erkölcsi és az egészségügyi veszélyeztetettség meg-

előzését szolgálták. 

Az új, korszeri társadalmi if;uságvédelmi appará-

tus mér kibontakozása közben felméréseket végzett. Ja-

vaslatot tettek az elárvuló, sodródó, ténylegesen elha-

gyott gye.urekek állami gondozásba vételére nézve. A ke-

vésbé veszélyeztetettek részére pártfogókat jelöltek ki. 

Az első pártfogók zömmel a  nevelők  és a tanácstagok kö-

zül kerültek ki. Felvilágosító propagandával sikeralt 

elérni, csaknem valamennyi tanköteles állandó iskolába 

járását. A továbbiakban a felmérést kiterjesztették az 

óvodásokra és középiskolák székhelyein a tanulóifjak-

ra is. A hiányosságokat az óvodai férőhelyek növelésé-

vel, illetve diákotthoni elhelyezéssel sok esetben si-

került megszüntetni. 

Közel megkétszereződött a gyermek- és if juségvéde-

lemmel foglalkozó aktívák száma. Zömmel a züllés veszé-

lyének kitett kiskorúak körében végezték nevelői munká-

jukat. Bekapcsolődtak az esti mozielőadások, az italbol-

tok, a szórakozóhelyek ellenőrzésébe. ASmikor a pártfo-

gók kirívó eseteket tapasztaltak, azokról értesítést 

adtak az illetékes iskola, illetőleg üzen igazgatósá-

gának. 

Választókerületi gy"léseken hangot kapott az a né-

zet, hogy a tanácstagok is vegyenek részt a gyermek- és 

Ifjúságvédelemben. A tanácstagi ténykedésnek azok sze-

reztek megbecsülést, akik kellő munkakapcsolatokat te- 
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remtettek. Az albizottség tagjaival való egyeztetéseik-

re főként kis helyeken lehetett létni az első példékat. 

Több községben a tanécs végrehajtóbizottséga az ülésen 

kért fel tanácstagokat pértfogésra szoruló kiskorúak el-

lenőrzésére, illetőleg nevelésére. Ezeken a helyeken 

csökkent is a mulasztésok és az állami gondozásba véte-

lek széna. 

Zéhol az aktivékat a nevelőszülőkhöz kihelyezett 

kiskorúak látogatására sikerült mozgósítani. Első észre-

vételeiket közölték egyrészt a nevelőszülőkkel, másrészt 

a gyémügyi előadóval. 

Az ifjúségvédelem újjászerveződésével korébbi ta-

pasztalatokkal nem vagy alig rendelkező személyek ke-

rültek az albizottségokba. Sokat jelentett az új tagok-

nak a járási-, illetve vérosi munkaértekezletekre való 

összehivésa. Ezekről a platformokról formélódott a tér-

5adalmi munkatársaknak az éllamigazgatéstól ol lvélaszt-

hatatlan jogi szemlélete. /A pedagógiai szemlélet nem 

volt idegen, a nagy szémban bev'lasztott tanitán és ta-

náron keresztül/. Az  első  instrukciókat a következőkben 

lehetne összegezni: 

A szocialista éllam egyik fontos nevelé- 

si alapelve a meggyőzés és a kény- 

szer dialektikus alkalmazésa. A szocialista  

demokratizmus kibontakozésénak folyamatéban 

mindkét tényező forméi és eszközei differen-
ci^lódnak. A jog nevelőerejének, tudatforméló 
hatásénak érvényre juttatéséban egyre nagyobb 
szerepet  kapnak  a térsadalmi réhatés különféle 
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módozatai. A kényszer a szocialista jognak 

mindvégig - az állam elhalásáig - fogalmi 

eleme marad. A jogalkalmazás során  egyre 

ritkábban vilik szükségessé a kényszer tény-

le:es  alkalmazása. Mind általánosabbá vé- 

lik a jog önkéntes követése. A meggyőzés o-

lyan tevékenz) ség, melynek célja az állam- 

pol tárokat felvilágosító és azitativ eszkö-

zökkel a jogszabályok önkéntes követésére 

rábírni. A nevelő elem kidomborít•sának és 

a jogszabályok önkéntes követése elősegíté-

sének jól kell tükröződnie a  gyámügyi el-

járás előkészitó szakaszában. A társadalmi 

szervek felvilégositó és meggyőző tevékeny-

sége útjé.n kell lehetőleg elérni célunkat. 

/P1. hogy az alkoholista önként vese magát 

alá az elvonó kezelésnek/. 

Ezeken a centrális üléseken a bánüldöző szervek 

képviselői is referálnak szakterületükről. Fontos mo-

mentumok voltak a rendeletismertetések  és természete-

sen a viták is. 

Évszázadunk hetedik tizedének elején, az épülő 

szocializmus megjavult életkörülményeket nyujtó tala-

ján született újjá a magyar ifjúságvédelem trsada]mi 

bázisa. Bár azóta is változások történtek a szociélis 

juttatásokat illető törvények és törvényes rendelkezé-

sek tekintetében, sőt a gyermekvédelemmel foglalkozó 

intézmények fejlődése terén is. Mégis az 1961-1962-es 

évek kilométerkövet jelentettek a fejlődésben. Nemcsak 

azért, mert új arcok tűntek elő. Azért is, mivel a po-

litikai progresszivitásban is ugrást hozott. 
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Minden felépitményi kategóriét a gazdis ági ténye-

zők determin^lnak. A nagy osztdlyösszeütközések idősza-

ka már korábban lezérult. Konszolidáltság köszöntött be. 

Olyanfajta térsadalmi közérzet, értékítélet és szokás-

rend keletkezett, amelyben a gyermek emberséget tanul-

hatott. De még nem vélt kizdrólagossé az  a miliő, amely-

ben nem kell sérelmeit megemészteni. A felnőttek világd-

bó l még szivárogtak dt negatív szokások, jellemhibé,k. E-

zektől meg kellett védeni a gyermekeket, ha erre egy-egy 

csaldd önmagában nem volt képes. Továbbra is fertőzött 

a rossz szülői mt,gatartds .iételye. A tökéletesedés abban 

is érzékelhető, hogy a me gvet-ndő szok,soknak az utódok-

ra való dtszármaztatéo,n.ak ,Lennyiben sikerült útját áll-

ni. E tekintetben maradt kivánniv^ló. 

Békésben - az "ország éléskamrájában" - a mezőgaz-

daság nagyüzemesítése akkortól kezdve, szinte valameny-

nyi parasztcsaladot, parasztsarjat közvetlenül érintett. 

A városok külterületeinek tanyavildgdból beköltözni kez-

dő emberek nem ismerték egymást. A közigazgatás sem őket. 

Az iskola pedig az új tanulókat. Ez az ifjúságvédelemben 

is dtsi1 pontozódást eredményezett. Csökkent a gazdasá-

gilag ellótatlan gyermekek száma. A gyermekvédelmi tör-

vényekben és rendelkezésekben azonban megfogalmazódott: 

a védelmet ki kell terjeszteni minden olyan gyermekre, 

akiknél a testi-lelki fejlődésnek jelentékeny akadályai 

vannak. E. vonatkozásban a tennivalók a homogénebb szoci-

dlis közegben se szüntek meg, mivel új feszültségek is 

keletkeztek. A veszélyhelyzetek egyik forrésa maradt, 
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hogy a kjzfe:ifogásnak y,ég :►em volt eyységes alepelers:e,  

,. LSil+t+l'il~ V ái..c,:i►:aí+erv ,szutilnk 4:i,.é,11ja ... ll+lrllk.v.  

Utnlunk s Magyar 3zocieli9ta aGunkésp árt kbzporrti  

i3izotts4g4nak 1961.évi hat6rozatarm a cig{anysbg Yluly-  

zetéről. A 5at4rozat szE3m4eu011 n ciainylahoss6g  

1_ ~ ritett  áiiapot.lt konzelwó:Liii  akaró cc.~ükevéiyek}:e:i.  

A  hetvenes évek  elején rchnenásszerüen szerveződik  

úy vidéki UzLi;:kolfak egész sora. :i.ezőberénybcn, Vész-
ton,  Tótkomió:loii és ::leken ~imrLá:;iun: ,  .arkrdon iimnázi-  

um 48 meagazieségi azakkőzépickol.a első osztál; aiban  

kezc'ődik mee e tenitáe. Ez a ksirizlmény 	falusi tanu-  

lóif juség jelentős hinyel4r.41 meEg;,züntette a bej írés  

h4trányait.  

Iy:ás 	káros te;nyezők azoi,bsil tovE:bbra is ha-  

tottak. A kritikus  helyzetek  keltik az impulzuooka'*..  

zek nelkül peui„ nem  telitódhatett volna az ir.t ~  zx:.ényes  

é r racionális gfe -rmekvéd::lcm új enereiékkG::.  

Kikristályosodott: a  g;y crc:ek- és if  júségvéCelem  

lami 

 

feladat.  De a mur.3it társadalmi a,.tivBháiGzatnari  

kell túmogatnin.  

t °irsaűalni intézménynek e .lehetoségei a k4de-  

rek f. el.késuitéaável. rúegllo I;tek. .6zután uit:,r egy  kiegyen- 

súly+; zJttabb dineisizIIuabfari szelg6lhatta a fe jlödést, a  

lrcui:ani ata értékek  kiteljesedését.  
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i 
A megye gyermek- és ifjuságvédelmi albizottságai  

A hatvanas évek elején Békés megyében 2-3-ezer 

veszélyeztetett gyermeket tartottak nyilván /a gyámható-

ságok és az oktatási intézmények/. Ez megközelítette a 

kiskorúak 3%-ét. Az operatív bizottságok időszakával va-

ld összehasonlítás arról árulkodik, hogy továbbra is 

sok r.yermek nevelése problematikus. Megtévesztésre adhat 

viszont okot, hogy a témával foglalkozó állami és tár-

sadalmi szervek együttműködése szinte reneszánszát él-

te. Mind eredményesebben szűrik ki a veszélyeztetett 

körülmények közt élő fiatalokat. De a stagnálás mögött 

más is rejlik. A változó világ maga is teremt olyan té-

nyezőket, amelyek újratermelik a veszélyhelyzeteket. Igy 

az albizottságoknak még a távolabbi elsorvadására se le-

hetett gondolni. 

Az albizottságok a hátrányos helyzeté és veszélyez-

tetett gyermekekkel kapcsolatos  gondokat-bajokat,  kíván-

ságokat összegyijtik, s ha úgy szükséges, mint informá-

ciós csatornák továbbítják megfelelő személyekhez, szer-

vekhez. 

Közreműködnek a vonatkozó tanácsi tervek és fejlesz-

tési programok kidolgozásában, megvitatásában. Véleménye-

zik a tanács és a végrehajtóbizottság elé kerülő fonto-

sabb ifjúságvédelmi előterjesztéseket. Figyelemmel kísé-

rik a szakigazgatási szerv /vagy szervek/ tevékenységét. 

E kényelmesnek látszó presztizs-pozición túlmentsen 

az albizottságok tetemes hányadában felismerték röviddel 
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az  indulás  utén, hogy az akciókban való részvétel is 

társadalmi elvárás. 

Az albizottsági munka színvonalának emelése ós a 

szakmai tekintély erősödése közérdek. A tanácsok ezért 

nagy gondossággal határozták meg- gyermek- és ifjúsg-

védelmi albizottságuk hovatartozását. Minisztertanácsi 

utasítás és az a1{bz mellékelt irányelvek figyelembevé-

telével jártak el. 

Páig az állandó bizottságok létrehozása kötelező, 

a 3 albizottság /l.előző fejezet/ életrehivásának szük-

ségességét a helyi államhatalmi szerv mérlegeli. Az• 

egész megye relációjában a tanácsok túlnyomó többségé-

ben megkezdték vagy megújhodva folytatták tevékenysé-

gűket. 

Volt, ahol közművelődési- és ifjúságpolitikai bi-

zottságon  belül működtek. Másutt az egészségügyi- és  

szociálpolitikai bizottság  kebelében. Több, mint más-

fél évtized alatt e-'beli státuszuk helyenként meg is 

változott. Mezóberényben pl. 1976-ban az egészségügyi 

bizottságból a művelődésügyi- és ifjúságpolitikai ál-

landó bizottságba került át. Ilyen lépésekre minde-

nütt a nagyobb effektus reményében kerül sor. 

Az albizottságok jó munkát akkor vOgezhetnek, ha 

állandó jelleggel vannak benne különböző szakemberek 

képviselve. „,Az albizottság vezetőjét és tagjait a hi-

zotts:ág a saját tagjai és egyéb szakembe-

r e k /kiemelés tőlem K.J./ közül választja." x  Ideá- 

I42ezőberény Nagyközség  Tanácsának  3/1971. szá- 
mú rendelete,V1II.fejezet,69•§ 

S 
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fis személyi konzisztencia esetében a szociológiai, 

nevelés- és fejlődéslélektani, szociálpszichológiai, 

neveléselméleti, antropológiai hatások eredőjeként szü-

lethetnek meg.- optimális döntések vagy akciók. Ilyen 

feltétel azonban csak a városokban van. A legkedvezőbb 

poziciók kitapintása a megyeszékhelyi albizottságnak 

interdiszciplináris lehetőségei között képzelhetők el. 

Faluhelyen ellenben nkárpótol" az a körülmény hogy 

szinte mindenki ismeri egymást. Ebből is lehet profi-

tálni az albizottsági munka egyes fázisaiban. 

A gyermek- és ifjúságvédelmi albizottság éves mun-

katerv alapján működik. A cikluson belüli gondos, elő-

relátó ütemezés kecsegtet eredményekkel. A munkatervek-

ből nem hiányozhat az ülések időpontjának, az ellenőr-

zések, vizsgálatok tárgyának és időpont jának, a felelő-

söknek, a tanács határozata alapján elvégzendő felada-

toknak a megjelölése. 

Az albizottságokat az ütemezés ncs _erevitheti be. 

Szinte kivétel nélkül fellelhető valamennyi munkaterv 

záradékában, hogy a beütemezett üléseken kívül szük-

ség szerint is üléseznek. 

A munkaterv elkészítéséért az albizottság elnöke 

a felelős. A munkaterv összeállításánál figyelembe kell 

venni a tanács és a végrehajtóbizottság munkatervét is. 

A füzesgyarmati és a zsadán;i albizottság egy-egy mun- 

katervének szó szerinti másolatát 1. a 5o-53. oldala-

kor_: 
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Füzesg;-armat Nagyközség  
Gyermek-  és If j ságvédel.:ii Albizottsága  

LTUNKA T L RVE  
1976.évre  

Az Albizottság 1976. évi üléseinek időpontját és munkatervi fal-
adatait az alábbiakban határozza meg: 

1976 február 27. I.napirend: Családi környezetükben veszélyezte-
tjtt gyermekek, fiatalkoríiak felde-
ritése, sokgyermekes, illetve anyagi 
nyhézsé,ekkel küzdő családok m.egse-
gitdse. Segélyezésre javaslattétel. 
Felelelős: 13.Tvr. albiz elnök  

B.J-né gyű. előadó 

II.napirend: Az 1976. évi munkaterv előkészítése 
Felelős: B.M. albiz. elnök 

S.J-né albiz.titkár 

1)76 junius 11.I.napirend: 	A községben lakó alkoholista szülők 
felderitése, kiskoru4  gyermekeik tar-
tásának ; nevelésé nek felülvizsgálata. 
Alkohol izmus elleni tevéken ség fo-
kozása. Kényszer elvonó kezelés al-
kalmazása. 
Felelős: B.b.. albiz. elnök  

K.I-né, a Vöröskereszt helyi  
titkára 

II.napirend: állami gondozottak, vslalsint tartásra 
köteles hozzátartozóik  körülményeinek  
vizsgálata, ellenőrzése Rendszeres ne-
velési se4élyben rés.~ esith_ető kiskorti-
ak felderitése, segélyezésükre javaslat. 
Felelős: B.M. albiz elnök 

III. napirend: 	3.J-né gyü. előadó 
Következő albizottsági ülés előkészi-
tése, gyámügyi problémák ügyében dön-
tés, javaslat. 
Felelős: B.M. albiz elnök 

1976 szept. 15. I. napirend: Az erkölcsi züllés és bűnözés veszélyé- 
nek kitett gyermekek/áiatalkoruak/ fel-
mérése, a már nyilvántartásban levő sze-
mélyek és családok ellenőrzése, alkal-
mazandó védő, óvóintézkedésre javaslat-
tétel. Fiatalkorú biinözők, foglalkozás 
nélküli fiatalok felmérése a községben. 
A fiatalok foglalkoztatásénak munkahe-
lyi Yrgqblémái. Szórakozó helyeken a fia-
talkoríiakra vonatkozó szabályok és kor- 
látozá9 nak bet-rtásának vizsgálata, 
helyszint szdrópróba ellenőrzésekkel. 
Felelős: B.M. albiz. elnök  

T.L. körceti megbizott 
P.K., S.J. Is k. gyv. el. 
R.B. albiz.tag, valamint FISZ-
alapszervezetek titkárai. 
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1976 szeptember 15. II.nrpirend: Segélyezési kérelmek, javaslatok 
ügyében döntés, ifjús4gvédelmi 
problémák megt4rgyal4sa 
Felelős: S.J-né albiz. titk4r 

III.nepirend: Következő albiz.ülés elókészitése 
Felelős: B.M. albiz. elnök 

1976 november 12. 	I.napirend: Az iskolai gyermekvédelmi munka ér- 
tékelése. A veszélyeztetett kisko-
rúak nyilvéntart4s4ban lévő tanulók 
érdekében alkalmazott /isk.hat4s-
körben/ védő-óvóintézkedés. 
Hogyan felel meg az iskolai napkö-
zi otthon helyzete /létszitu/ a szo-
ciélis és egészségügyi követelmé-
nyeknek. 
Az iskolai sportélet, szakkörök, fi 
atalok igénye, tervek a jövőt ille-
tően. 
Felelős: S.J-né albiz.titk4r 

II.napirend• AzI P.K. 41t.isk.gyv.felelős 
if juség kulturé.lis nevelésével 

kapcsolatos beszmoló. 
Felelőit F.L.müv.ott.vez.,albiz.tag 

Sz.K-né albiz.tag.,mozi v. 
III.nepirend: Az 1977.évi munkatervi feladatok 

me F-_hatérozdsa, munkaterv elkészitéE 
Következő albiz.ülés előkészítése 
Felelős: B.Y. albiz.elnök 

A meghatérozott feladatok, napirendek mellett minden ülésen megtér-
gyalja még az albizotts4g a soronlevő, illetve jelentkező ifjus4gvé-
delmi feladatokat, problém4kat. Dönt, tov4bb6 javaslatot terjeszt 
elő 1alasztést nem turő ügyekben. Szikség esetén rendkívüli filést 
is hiv össze. 

Füzesgyarmat, 1976 febru4r 27. 

S.J-né sk. 	 B.M. sk. 
albiz.titk4r 	 albiz.elnök 

/Olvashatatlan al41rés/ 
gyü.előadó 
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Zsadény 

Gyermek- és ifj úségvédelmi albizottség 
1974. évi munkaterve  

I.  

A gyermek- és ifjuségvédelem sokr étű tevékenység. Fel-
öleli mindazokat a feladatokat, amelyek a gyermek neve-
lését, gondozését, eltartését, l munkéba 41l4s4t, erkölcsi 
és anyagi érdekvédelmét biztositjék. 

A gyermekvédelem fontos alapelve a nevelési tényezők össze-
hangolésa a gyermek eredményes nevelése, a fejlődő sze-
mélyiség veszélyeztettségnek megelőzése érdekében. 
A veszélyeztetettség megelőzése egyszersmind jelenti a gyer-
mek, a csal4d, a térsadalom védelmét is. 

A gyermek, leendő ember  fejlődése  nem közömbös, ezért 
nagy gonddal kell ügyelni arra, hogy ifjúségunk művelt, 
szellemileg, testileg fejlett és erkölcsileg egészséges 
szocialista emberré viljon. 

Az 1973.évi feladatokat az albizottség a kisebb nehéz-
ségek ellenege megoldotta. A kitűzött célokat az albi-
zottség aktíva-hélázaton keresztül végezte. 

Az alapelveknek megfelelően az albizottság neg-edévenként 
egy esetben tart ülést és az alábbi témákkal kivén foglal-
kozni. 

II.  

1974. éprilis hónapban:  

1./ Gyermekvédelem alakulésa az iskoléban 

Az előterjesztés főbb tartalma:  

- a  csaléd szerkezetéből adódó problémék 
- a helytelen nevelés értalmai 
- a nehezen nevelhető gyednek 
- a veszélyeztetés felderítése és nyily ntart4sa 
- az éltalénos iskolai gyermekvédelem alakul4sa. 

Előadó:  Iskolai gyerm.- és ifj.véd. felelős 
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2./ I;evelőszülűi hélózat, nagy csalédok helyzete.  

Az előterjesztés főbb tartalma:  
- nevelőszülőkhöz kihelyezett gyermekek nevelése  
- nagyobb csalédok s ociélis ,  eü. helyzetének ala-

kulása.  
Előadó:  védőnő  

1974. június hónapban:  

1./ Ellenőrzések, féléves felülvizsgélatuk alakulésa.  

Előadó:  Albizottség elnöke.  
2./ Veszélyeztetett kiskorúak felülvizsgélata.  

Előadó:  Ügyrendi titkér.  

1974. szeptember hónapban:  
1./ Gyermek- és ifj. védelem alakulása a községben.  

Az előterjesztés főbb tartalma:  
- az éltalénos helyzet értékelése  
- a megelőzés alakulósa  
- a veszélyeztetett kiskorúak helyzete  
Előadó:  szakigazgatási szerv vezető  

2./ Fiatalkorúak helyzetének vizsgélata.  
Az előterjesztés főbb tartalma:  
- a fiatalkoruak helyzete  
- veszélyeztetett családok körében végzett munka  

értékelése  
- fiatalkoruak 1hézass6gkötésének alakulása  
- a felvilégositó munka eredményei  
Előadó:  szakigazgatási szerv vezető  

1974. december hónapban:  

1./ Területfelelősök besz6moltat44sa  

Előadó:  Területfelelősök  

2./ Éves munka értékelése, 1975.évi munkaterv jóvá-
hagyésa.  

Előadó:  albizottság elnöke  

3./ Egyéb bejelentések  

Az albizottság az év folyamán 2 ellenőrzést tervez,  

az I. és II. félévben. Az ellenőrzésben részt vesznek:  

1./ Albizottság elnöke  
2./ Ügyrendi titk4r  
3./ Sz.Gy-né  
4./ G.P.-né, eü. védőnő  

Az albizottség munkaterve az év folyamán előre nem 14-
tott feladatokkal bővülhat.  

Z s a d é n y, 1973. december 2o.  

G. L-né sk. 	K. L-né sk.  
ügyrendi titkár 	albizotts ~:g elnöke  
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A helyi tanécsok mi ködési szabélyzatukban urni-

verzélisan rögzítik még, hogy 

- az albizotts4g üléseinek összehív4s4ról, annak 

elnöke gondoskodik; össze kell hívni az albi-

zottsé;ot a tanécs hatérozsta, az albizotts4g 

tagjai kétharmadénak na.airendet is tartalmazó 

inditvénya, a végrehajtóbizottség, illetőleg a 

tanécselnök felkérése alapjén is; 

- az üléseket az slbLzottség elnökének akadélyoz- 

tatésa esetén, az elnök hel7.ettesitésével meg- 

bízott tag hívja össze; a meghívót és a napi- 

rendi anyagokat az ülés előtt legalébb 5 nap-

pal kell az albizotts4g tagjai részére megkül-

deni; 

- az albizotts4g ülése hatérozatképes, ha tagja-

inak több mint fele jelen van; az albizotts4g 

é114sfoglalésait szótöbbséggel hozza, szavazat-

egyenlőség esetén az elnök szavazata dint. 

Az albizottségoknak Békés megyében összesen ezer 

körüli tagjuk és aktivéjuk van. E testületek koordina-

tív- és némi operatív munké.ja sok tekintetben alété-

masztja, elősegíti a gyémhatóségoknak a kiskorúak ér-

dekében végzett munkéjét. Ez voltaképpen egyrészt an-

nak a megelőzését  szolg4lja, hogy a mér fennélló ve-

szélyhelyzet elhatalmasodjék, mésrészt, hogy a kiala-

kuló kedvezőtlen körülmények mielőbb megszünjenek. 

A Köröstarcsai Albizotts4g a hatvanas években 

bekapcsolta az „ErdőkOmia" ottani telephelyének vezer 
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tőjét és a Petőfi-MgTSz képviselőjét, hogy munkahelyü-

kön ser íts ék a dolgozó6 szülőket gyermeknevelési munk4-

jukban. Ir4nyitáként vegyenek részt a n4luk dolgozó if-

jak munk4jénak és szórakoz4s4 nak, gondolkod4sénak és 

magatart4s4nak form414s4ban. Legyenek mellettük prob-

lém4ik megold4s4ban. 

Békéscsabén 1965-től a v4rosi albizotts4g mellett, 

gyermek- és ifjúségvédelmi munkacsoportok  működnek. Ösz-

s zefog j4k egy-egy vi 11alat, termelőszövetkezet, intéz-

mény, kerület ilyen jellegi munkéjét. Ezzel szinte egy-

időben Orosh-;z ín is ilyen szervezési expanzió történt. 

A t4rsadalmi appar 4.tus működése visszahat annak 

szerkezetére. Összetételét is módosíthatja. Ez különö-

sen a hatvanas évek szakfogalomzavaroktól sem mentes i-

dőszakban volt tapasztplható. Évtizedünkben ellenben 

a személyi- és létsz4mv41toz4sok nem nagymérviek. Ezt 

dokument4ljék a következő t4b14zatok: 

A Körösladényi Albizotts4g összetétele   

nÉvek 
Tago  

A tan4cs vb. hivatali 
appar4tus tagja 

Pedagógus 

Rendőr 

Védőnő 

Üzemi képviselő 

1971 

2 

3 
1 

2 

9 

1972 

2 

4 

2 

2 

9 

1973 

2 

4 

2 

2 

lo 

1974 

2 

4 

2 

2 

12 

1975 

2 

4 

2 

2 

12 

1976 

2 

4 
2 

2 

12 

A Zsadénri Albizotts4• összetétele 

1975 

1 

4 

1 

1 

2 

1976 

1 

4 

1 

1 

2 

Lvek 
Tagok 	1971 

A tanécs vb. hivatali 1 epparétus tatja 

Pedagógus 	4 

Rendőr 	2 

Védőnő 	1 

Üzemi képviselő 	3 

1972 

1 

4 

1 

1 

3 

1973 

1 

4 

1 

1 

3 

1974 

1 

4 

1 

1 

2 
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Endródön a létszám és a részesedés 1971 óta tel-

jesen stabil:  

a tanács vb. hivatali apparátusból 	 1 fő  

pedagógus 	 

védőnő 	 

üzemi képviselő 

egyéb 	 

A társadalmi munkamegosztásban elfoglalt helyzetek  

szerint egy sokaságon /ecsegfalvi, endrődi, kertészszi-

f;#ti, körösladényi, körösnagyharsényi, vésztői, zsadá-

nyi albizottságon/ is vizsgéljuk az arányokat.  

Az 197o-től 1976-ig terjedő, viszonylag kiegyen-

súlyozott időszakra vetítve a kapott százalékértékeket  

ábrézoljuk kördiagramon:  

3  

1 "  

	 1 "  

1 "  

bEgg 
To  ° ~  ° ~1 6 	C,  

~ 

 

tanács vb-i hivata-
los személy  

nevelő 	14,7%  

rendőr  

12,2%  

védőnő  

üzemi kép-
viselő 	1,3%  

cigánylakosság  
képviselője  

• . ~ 1,0 ir  , * ,.  egyéb  

Az, említett  

sokaságok helyi konzisz- 

tenciáit összevetve szignifikáns  

eltérések nem észlelhetők. Két extrémitás mégis felhív-

ja magára a figyelmet. Egyrészt örvendetes, hogy Vész- 
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tőn a cigányügyi koordinéciós bizottség is képviselve 

van az albizottségban egy fővel. /A megye egészében, a 

sok hasonló etnikumu településen is csak alig talélunk 

ilyet/. I~iásrészt elgondolkodtató, hogy Endrődön az utób-

bi időszakban rendőri közeg nincs a gyűléseken. Ellen-

ben  meg kell jegyezni, hogy a művelődési h4z R-gárdát  

alakított. Hatésa pozitív. A fiatalok magatartését na-

gyon is észrevehetően befolyésolja. Ha  KISZ-tagok vagy 

más ifjak feledkeznek meg magukról, hatérozottan fellép. 

A gérdisták szuggesztív hatésa - az albizottség értéke-

lése szerint - felér /ha  jellegében mésként is/ a ren-

dőri szervek intézkedéseivel. 

Tem lehet elsiklani a szervezettség foka mellett. 

Abban a periódusban, amikor a mai értelemben vett ifjú-

ségvédelmi albizottségok rövid múltra tekintettek visz-

sza, itt is, ott is „árnyékirényit=5si" rendszer jött 

létre. Ez - természetéből adódóan - a statikus helyze-

teket kedvelte. A fejlődés azonban komplex  kapcsolato-

kat tételezett fel. Az éllami irényités figyelmének fá- 

kuszéba az érdekek egyeztetését kellett éllítani. Ez  

a felettes szervek részéről meg is történt. b:inél ösz-

szetettebb kapcsolatrendszerek kerteltek felszínre, an-

nál inkébb nőtt az igény a fokozottabb koordinécióra.  

Hiányzik még a „térsadalmi m érnök", aki felkeresve  

egy-egy albizottségot a térsadalomtudoményok elméle-

ti eredményeit segítené étültetni a gyakorlatba. A szo-

ciológusképzés kérdése tehát gyermek- és ifjúsgvédel-

mi szempontból se lehet közömbös. 
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A szocializmusban és a fejlett szocializmusban is 

folyton változik a térsadalmi környezet. Az ei z alkal-

mazkodó innovéció a gyermekvédelemben elengedhetetlen. 

A térgykörben az utóbbi években megjelent törvények, 

rendeletek és utasít ások is a megu'ulést szolgéljék. 

A kiskorúak védelmének vannak olyan eszközei, a-

melyek egy része nem jogi jelleg. A feladatok csak 

részben tartoznak hatóségi jogkörbe. A gyermek- és if-

júségvédelmi munka tartalméban elsődleges a veszélyez-

tetettség elhéritésa, az erkölcsi züllés megelőzése. 

A prevenció alapja: a gyermeket veszélyeztető ténye- 

aők felderítése. Ezek rendszerint egymással összefo-

nódva, halmozottan jelentkeznek. 

Ovodéskoru gyermekek veszélyeztetettsége szinte 

kivétel nélkül a csalédi környezetből adódik. Ezért ké-

szitettek egyes óvónők felmérést a veszélyeztetett 

környezetben élő vagy mér nevelőszülőkhöz kihelyezett 

gyermekek csalédjéról. Helyenként az albizottségi tagok 

- ha éttételen keresztül is - elérték, hogy az előbbiek-

ben érintett éllami gondozott gyermekeket felvegyék az 

ővodéba. Ritkébban arra is voltak néldék, hogy az óvo-

da gyermekvédelmi felelőse kapcsolatot keresett a ve-

szélyeztető szülő munkahelyének vezetőjével. Ezt meg-

könnyítette az a körülmény, ha maga is tagja az albi-

zottségnak. Azokban az óvodkban, ahol gyermekvédelmi 

felelős nincs, annak az iskolénak a megfelelő tisztség-

viselőjéhez kellett fordulni, amelyhez csatolva. van. 

Ezen a csatornán többnyire meggyengült, vagy el is a- 
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kadt a kezdeményezés. Közvetlenebb megelőzés csak a 

vezető óvónő albizottsági tagságától vérható. 

ívről-évre emelkedik a beiskolázásra éretlen gyer-

mekek száma. Veszélyeztető tényezőként jelentkezhet, ha 

iskolaáretlen növendék keril az első osztályba. A ku-

darcok hatására tovább romlik pszichés állapotuk.  A 

későbbiek folyamán ez olykor együttjór magatartási za-

varokkal is. Az iskolaérettségi vizsgálatok lelkiisme-

retesek, de lehetnének egységesebbek. Az orvosok el-

végzik a szomatikus vizsgálatokat. Több albizottségban 

viszont beszédtéma a tüzetesebb pedagógiai és főként 

pszichológiai vizsgálat hiánya. 

Egyelőre a megyei továbbképző kabinet_ se ren-

delkezik elegendő szakemberrel. A gyógypedagógiai át-

telepítő bizottságok bírálata nem mindig tárgyilagos. 

Jó munkát végeznek. /Sajnos még igy is előfordul, 

hogy normál iskolába kern olyan hatéves, aki pl. a 

hármas számkörben se  tud dolgozni./ A diagnózisok né-

melykor nem adnak egyértelmd választ arra a kérdésre, 

hogy az elmaradásnak idegrendszeri vagy környezeti  

ártalom  /ingerszegénység/ az oka. Pedig ez a felmen-

tés vagy beiskolázás kérdésében döntő jelentőségi. 

egyénk általános iskoláiban az igazolatlan mu-

lasztások száma csökkenő tendenciát mutat. Feltűnő-

en magas értékeket találunk viszont a cigénycsalé-

dok gyermekeinél. Oka a csavargás, és az, hogy a szü- 

lők egy része sem veszi komolyan a tankötelezettsé-

get. Ezért közös feladat hárul az iskolára és az al- 
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bizottsgokra. 

A Békési Járésban /1974-ben/ az igazolatlan mu- 

lasztások okai a következők: 

- rossz, rendezetlen családi környezet 

- hangi agsg, nemtörődömség szülő és gyer- 

48% 

mek részéről 25% 

- túlkoros gyermek munkába éllása 2o% 

- tudatos iskolakerülés, csavargás 7% 

A szervezett harc a mulasztások ellen fontos esz-

köze a megelőzésnek. Az igazolatlan mulasztésok mögött 

pedig ott van a veszélyeztető faktor - legtöbb esetben 

tehát a csaléd. 

A mindennapi iskolébajérés alóli felmentések leg-

gyakoribb oka egészségügyi ok és gyógypedagógiai fé-

róhelyhiény volt. Ezen felül gondot okoznak azok a 

14. életévüket betöltött túlkoros tanulók, akiket 

rendkívüli szociális helyzetükre való tekintettel 

mentettek fel az iskolék.  Y.  Ferenc, mezőberényi is-

kolaigazgató 1976-tál megszigorította a felmentése-

ket. Fontos szempontja: egyetlen 16-éves se legyen a 

községben, aki nem végezte el a nyolc oszt6.1yt. Ezért 

felmentseket csupn elvétve foganatosít. A folyamo-

dók csak a tancs végrehajtóbizottségi szervhez for-

dulhatnának. Ügyük megvitatésra az albizottség elé ke-

rülne. faaga az a tény, hogy ez mér feljebbviteli  lé-

pést jelentene, a többséget megtorpanásra készteti. 

A felmentettek az általános iskolai rendtartás 

szerint kötelesek a szorgalmi idő végén vagy az uj 
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tanév elején osztélyozó vizsgát tenni. Ennek a rendel-

kezésnek azonban csak kis százalékban tesznek eleget 

a szóbanforgó tanulók. Gyomén Timár Bélóné, Szeghalmon 

&elint Józsefné és Palkós Zsuzsanna, Ecsegfalván Papp 

Józsefné, Vésztón Juhész Józsefné, Endrődön Bukva Vil-

mos, Zsadényban Gécs Mihályné, Körösladányban Dobsa 

Jénosné albizottségi tagok, illetve tisztségviselők e- 

setenként meglétogatjék a felmentett tanköteles fiatal-

korúakat. Ellenőrzik és segitik őket, hogy vizsgaköte-

lezettségüknek eleget tudjanak tenni. Iv:unkájukat né-

melykor más aktivók is segítik. 

A bűnözés  nem függ össze szorosan az intelligen-

cia hiányával. Bizonyos intelligenciafokon alul bű-

nözés nem is észlelhető /idióta és súlyos imbecillitás/. 

De még valódi mentális debilitásnál is ritka, az egyé-

nileg végrehajtott bűntett. Békésben mégis - feltehe-

tően az esetek véletlen összetalálkozása folytán - a 

fiatalkorú terheltekre, az alacsony műveltségi shinvo-

nal jellemző. /Ez tűnik ki évek 6ta a bűnüldöző szer-

vek tájékoztatéséból és a hivatásos pártfogók jelenté-

seiből is/. Ez a körülmény is motiválólag hat a felmen-

tések redukéláss  irényéba, illetve a vizsgakötelezett -

ség megkerülésének elháritéséra  az albizottságokban. 

Az iskolék kapcsolata és együttműködése a gyermek-

ér ifjúságvédelmi szervekkel általában jó. Bár az in-

tézményes gyermekvédelem a korrekciós munkban  elsőd-

legesen a nevelői hatésokat tartja fontosnak, az esetek 

jelentős részében hatósági intézkedésre is szikség van. 
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A községekben elvétve az igazgatók, zömmel az iskolai 

gyermekvédelmi felelősök tagjai a helyi gyermekvédelmi 

albizotts6 goknak. Iskolájukban felmérik a veszélyezte-

tett gyermekeket, ifjakat. Az érintetteket közlik a 

gyámhatósággal. 

A helyi tanácsok mellett működő gyermekvédelmi al-

bizottségokban ismerik az ottani gondokat és azokat i-

gyekeznek megoldani. Az 197o-es évek középső harmadában 

mér a járási és városi bizottságokkal való együttműkö-

désük rendszeresebbé vélt. Sajnos ezzel pérhuzamosan 

ellenkező irényú mozgás is megfigyelhető, a „Városkör-

nyéki Községi Közös Tanécsok" létrejöttével. Példálóz-

nak Mezőberénnyel, Csérdasz41l4ssel, Köröstarc óval és 

Kétsopronnyal, amelyeknek 1975 jan.l.vel, ilyen érte-

lemben véltozott meg a jogi státuszuk. Nem a Békési Jé-

réshoz tartoznak többé, hanem Békéscsaba városhoz. Hogy 

ez szémos tekintetben előnyt jelent, nem vitatható. Az 

ifjúságvédelmi hálózatban kialakult addigi jó kapcso-

lataik azonban megszűntek, az új kapcsolatok pedig von-

tatottan épülnek ki. Az ilyen kivételektől eltekintve 

a helyi albizottságok képviselete a magasabb szinti  

fórumokon, a társadalmi szervek megelőző tevékenységé-

re is hatéssal van. 

A Megyei Gyermekvédelmi Munkabizottslg évenként 

egy-egy alkalommal szokott ülést tartani. 1971-ben pl. 

megtárgyalta a rendőrfőkanitánység tájékoztatóját a 

fiatalkorúak bűnözéséről, illetve a bűnözések megelő-

zéséről. A Békés megyei Főügyészség téjékoztatta a bi- 
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zottségokat a fiatalkorúak búmözési helyzetéről és a 

megelőző munka tapasztalatiról. Az üzemi patronálási 

mozgalom eredményeiről, a hivatásos pártogói hálózat 

szervezéséről, valamint az utógondozásról szerzett ta-

pasztalatokról a megyei igazgatási osztály számolt 

be. A bizottság; ajánlést adott ki a városi-, járési 

munkabizotts4gok tevékenységének továbbfejlesztésére. 

1972-ben összeíratta a mindennapos iskolábajárás alól 

felmentett gyermekeket. /Azóta a művelődésügyi osztály 

rendszeresen elkészitteti a felmérést és értékeli azt. 

Rendelkezést bocsét ki a szoci4lis okokból felmentett 

tanulók helyzetének rendezésére/. 

Tanulságosak és hasznosak a munkaértekezleteken 

a viták. Etikai szempontból lényeges magatartásbeli kö-

vetelmény a vita demokratizmusénak biztosítása. Ennek 

feltételei: 

- c vitapartnerek egyenjogúak; 

- a hib6s nézetek elleni harc mindenki számára 

kötelesség; 

- nyiltan és őszintén kell  kifejteni  a véleményt. 

A vitavezető, az ifjús4gvéde1ni munkabizottság el-

nöke a bevezető szakaszban összegyljti a résztvevők 

problémáit és rendszerezi azokat. Ezután exponélja a 

vita kérdéseit. A befejező szakaszban történik meg az 

eredmények összefoglalása és a vita értékelése. 

A munkabizottsági értekezleteken a vita elsören-

dü.célja elvi kérdésekben való megállapodás. Az al-

sóbb szintek küldöttei a nyu*vópontra jutott nézete- 
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ket közlik az albizottságban. A helyi testületek vitá-

iban mér kevés a teoretikus tartalom. Az eszmecsere e-

lőkészitett javaslatok alapján indul meg. Ezek konkrét 

és aktuális ügyekre vonatkoznak. Céljuk: a határozat- 

hozatal. Az értekezletek színvonalát jórészt az elnök 

vagy az ügyrendi titkár rátermettsége, rugalmassága, 

találékonysága határozza meg. 1973 óta az albizotts:? 

vezetője csak a helyi tanács tagja lehet. E rendelkezés 

pozitív eredménye mindenütt érezhető. E trsadalmi hely-

zet biztosítja a j5ltájékozottságot. A tanácstag ismeri 

falujának, vagy városban legalább kerületének a szub-

kulturáit. Ezek az ifjúságvédelmi „esetek" melegágyai. 

A megyében a legtöbb albizottság munkanaplót nem 

vezet. Ezt a felügyeleti szervek nem kifogásolják. Prak-

tikusan se érződik a hiányuk. Az ügyvitelt a jegyzőköny-

vek kielégítően dokumentálják. 

Az egyik sárréti község albizottságának jegyzőköny-

vét 1. a 65-71. oldalon. Ez eredeti szöveget a dolgozat 

irója csak annyiban stilizálta át, hogy annak értelme 

nem változott. Néhány olyan szakaszt, amelynek érdemi 

tekintetben nincs jelentősége, elhagyott. /A családi ne-

veknek - jogszokásaink szerint - többnyire csak kezdőbe-

tűjét használta. Az exponált személyiségeknek utónevét 

is ilyen módon rövidítette/. 
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Jegyzőkönyv  

Készült: V 	-n, a Nagyközségi Tanács VB 
hivatalos helyiségében 1974. hónap ..-'n if-
júságvédelmi albizottsági ülésen .... tar-
tott tapasztalatcsere alkalméval. 

Jelen vannak: 

T.Te:;hivottak: 	 . 

K. Gábor tanácselnök üdvözli a megjelenteket, 
az ülést megnyitja, 

Cs. Bélintné, az albizottság elnöke ismerte-
ti a napirendi pontokat, melyet a bizottság 
elfogad és az alábbiak szerint tárgyal. 

1. Napirendi pont:  

Cs. Bélintné az alábbiakban ismerteti az al-
bizottság 1973 évi munkéját. 

	 a bizottság szinte minden tagja lelke- 
sen, ugyanakkor felelőssége teljes tudatában 
végzi munkáját. E't a tényt igazolja az,is, 
hogy bármikor segítséget kérünk, elutasitás-
sal vagy kitéréssel, esetleges elfoglalts4g-
ra való hivatkozással nem találkozunk. Mun-
kahelyeken külön if játság- és családvédelmi 
felelősök foglalkoznak a felmerült problémák-
kal. Amennyiben nem tudnak eredményt elérni, 
úgy jelzéssel élnek felénk és közösen prób4l-
juk megoldani a feladatokat a család érdeké-
ben s a családon belül lévő fiatalok védel-
mének érdekében. Ennek az összehangolt munká-
nak eredménye,jelentkezik tevékenységünkben. 
Utolsónap emlitem, de sorrendben az első hely-
re kivdnkozik annak a segítségnek az elisme-
rése, amelyet a Nagyközségi Tanács Vezetőitől 
kap ez a bizotts4g. Az üléseken rendszeresen 
részt vesznek. Rendeletek, törvények, valag 
mint gyakorlati tanasztalata.ik alapján segí-
tik munkánkat. Azt hiszem, ennek erkölcsi ha-
tésát nem szükséges magyarázni. Családláto-
gatásainkrü, esti ellenőrzéseinkre rendszere-
sen biztosítanak járművet, sőt szükség esetén 
velünk együtt résztvesznek a családlátogatá-
sohon. 

Az adminisztratív munkát a gyámügyi előadó 
végzi, igen lelkiismeretesen. Igaz, hogy az 
albizottság egy tagját is jelenti. Semmiféle 
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munkából nem marad el. Igy nem csak adminisz-
trálja, hanem látja, érzékeli a fennálló 
problémákat. 

A következők)gben a bizottság ez évi munká-
ját fogom  ismertetni... 

Ez évben már összesen 4 esetben üléseztünk, 
a mai az ötödik. Havonta kell tehát összejön-
ni, sőt az is előfordul, hogy két hetenként. 

	 Ebben az évben üléseinken összesen 17 
család problémájával foglalkoztunk. Ebből hét 
olyan család, akikre még nem mondhatjuk ;  hogy 
idült alkoholisták.  De már a család érzi az 
alkohol káros hatását. Egy személyt javasol-
tunk kényszer elvonóra, de ezt még nem sike-
rült kivitelezni. Meg kell azonban jegyezni, 
hogy mire a döntés megszületik, lehet hogy 
nem is lesz rá szükség. Ugyanis a na yközsz-
gi tanács költségvetési üzeme bztositott 
számára munkát. Ugyanakkor fef. alá heleyz-
tük. Tudomásunk szerint az utóbbi időben 
nincs vele probléma. 

3  fiatalkorú házasságkötés-engedélyezésével 
foglalkoztunk, amelyeket engedélyeztünk, mi-
vel nem volt annak akadálya. 

Két egedül álló anya  problémájával is fog-
lalkoztunk. Mindkettőt elhelyeztük a nagyköz-
ségi tanácsnál, gyermekeiket pedig bölcsödé-
be tettük. 

Két na vcsalád  problémáját tárgyaltuk. Azért 
kerültek a veszélyeztetettek közzé, mert több 
gyermekesek, részint pedig azért, és ez a 
döntő, mert a szülők felelótlensége itta  is 
megtalálható. Ezeken úgy próbálunk segiteni, 
hogy igyekszünk felkelteni felelősségérzetü-
ket, ugyanakkor javaslatot teszünk a nagyköz-
ségi vezetés felé segélyezésükre  

A munkahelyeke  is rendszeresen felkeressük.  
A helyi jellegueket személyesen, a vidékie-
ket pedig levélben. 

Ürö mel mondhatjuk, hogy kérésünli mindig meg-
hallgatásra talál. Az anyagi segztség mellett 
a gyermekeket napközibe, óvodába he14rezzük el. 
A napközi-térítési díjakat szintén ml rendez-
zük a segélykeretből.  

A felsoroltakon kivül még három tanulóval 
foglalkoztunk. Ezek bomla9ztották az iskolai 
fegyelmet, zavarták a tanítást, csavarogtak. 

A szülőkkel beszélgettünk, és a velük való 
megegyezés alapján, két tanulót az I.sz.Isko-
lából a II.sz.Iskolába helyeztünk át. Ez i-
dedg ; úgy tudom, hogy a környezetváltozás mind-
két tanulóra hatással van. Egy tanulónál pe-
dig megindítottuk az intézeti elhelyezés fo-
lyamatát. 

XRövidités: rendőri felügyelet 
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Remé],em, hogy az ismertetettek alapján, 
Liegh vottainknak is részben sikerült bete-
kintést nyerniök munkánk fontosségéba és 
lényegébe. 

Néhány gondolatot talán még arról is, hogy 
az, ami munkánkat ez idő szerint nehe-

ziti. 

Elsőnek mondhatnám a kén:lszerélvonó kurák  
adminisztrativ jellegi intézését. 

L.sodikként az ifjuság elleni bűntett ci-
nién tett feljelentések elbir4lás4t. 

Szeretném, ha a napirendi pontokat követően 
e kérdéseket megbeszélnénk, a további, még 
eredményesebb munka kifejtésének érdekében. 

2. Napirendi pont:  

A szórakozóhelyek esti ellenőrzésének tapasz-
talatai 

- /A jegyzőkönyv mellékleteként ké-
szült, amelyből disszertálónak 
nem tudtak juttatni./ - 

3. Napirendi pont:  

Az általános iskolából felmentett kiskorúak  
munkába állása, társadalomba való beillesz-
kedése. 

N. Károly ismerteti az általános iskola ta-
nulólétszámát. 509 fő, ebből hátrányos hely-
zetű 112 fő. 
51 veszélyeztetett, 
56 cigóny tanuló 
is rendtartás szerint fel lehet menteni azt 
a 14.évét betöltött tanulót, akinek alapos 
indokai vannak a felmentésre. 
Az 1973/74 tanévre 12 tanulót mentettek fel. 
Ebből 8 cigány tanuló. 

- /i''év és életkor szerinti felso-
rolás./ - 

2 tanulót terhessége miatt kellett felmen-
teni. 
A felmentettek közül négyen nem dolgoznak . , 
Ezen tanulók életét javasolja figyelemmel kí-
sérni a bizottság részéről is. 
Sz. János ismerteti a II.sz.Iskola létszá-
mát: 553 fő, kisegítő iskolában: b2 fő, ci-
gány: 2 
A felmentett tanulók aránya: 2,1%.cigány 
és 1% magyar. 
A kisegítő isk.-bél 4 tanulót mentettek fel. 
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4. Napirendi pont:  

Csalédokkal való foglalkozés  

Cs. B4lintné elmondja, hogy  a  mai ülésre 
összesen 5 család van megidézve. 
Ebböl hárommal mér előzetesen foglakozott 
a bizottség. Kettővel pedig még most talél-
kozik először. 

P.D. és felesége. Két kiskorú gyermekük van. 
Mindketten az Arany Kal^sz-MgTSz tagjai. A 
munkehelien mér foglalkoztak velük. ,:ind-
ketten alkoholfogyasztók. 

Megjelent a bizottsg előtt P.E-né, aki el-
mondja, hogy négy evetben voltak mér kelön. 
Amikor baj volt, kérte a rendőrség segit9é-
gét. De azt mondték, hogy nem tudnak seEi- 
teni. Amikor mér rendeződlek a problémék, 
most akar a bizottség segíteni? A munkahe-
lyén a munkéját elvé'-zi. Otthon a lakást és 
a gyerekeket rendben tartja. Az utóbbi idő-
ben nem szokott italozni sem. Azt, hogy a 
férje miért mértéktelen a szeszfogyasztés-
ban, nem tudja. Elvonóra nem akar menni, mi-
vel annyira nem rabja a szenvedélynek. 

A bizottség véleménye, hogy beszéljék meg 
odahaza a férjjel: változtass9nak az élet-
módjukon, hiszen a két kiskoru gyermek neve-
léséért mindketten felelősek. 

Cs.Gyuléné: Először 1974 mércius 16-én fog-
lalkozatt velük a bizottség. Akkor nem le-
hetett velük tárgyalni. A férj ittas éllapot-
ban jelent meg. 

A gyerekeket magukra hagyják, úgy este, mint 
nappal. A hét hónapos csecsemőt ráhagyjak a 
3.osztályos kislényra. 

Megjelent Cs.Gy-né, aki elmondja, hogy fér-
je munkéba éllt. Jelenleg táppénzen van. A 
férje nem akar leszokni az italozésról, mi-
vel ő meg cigarettézik. De ideges, és nem 
tudja abbahagyni. Mér hérom napja a szülei-
nél van, mivel édesanyja beteg, és ápolni 
szükséges. Ezért hagyta magukra a gyerekeket. 

Hozzászálés:  

K. Gébor 
Elmondja, hogy legutóbb éprilis 3o-én voltak 
mindketten ittas éllapotban.Kb.éjfél téjban 
mentek haza. Tyomatékosan felhívja Cs.Gy-né 
figyelmét, hogy amennyiben legközelebb ide 
kerül a bizottség elé, sdlyosabb következmé- 
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nye lesz. A szomszédok és mindenki látja, 
hogy mindketten italoznak. A gyerekeket ma-
gukra hagyják. Cs-né a figyelmeztetéseket 
csak elmosolyogja, de azokat nem fogadja meg. 

R.J. és családja 

A bizottság 1971, április 25-én foglalkozott 
velük. 3 kiskoru gyermekük van. A tanács ál-
tal vásárolt lakás rendetlen, piszkos. Az-
óta a bizottság ismét családlátogatást vég-
zett, de változást nem észlelt. üjra be kel-
lett hivni a családot. 

R-né megjelent a bizottság előtt. Elmondja, 
hogy férje Budapesten dolgozik. i:em tudott ha-
zajönni. Egész nap mos a gyerekekre. Azért ta-
lált a bizottság rendetlenséget a lakásban, 
mert sógornője 7 gyermeke is nála volt. 

hozzászólások:  
R.Lászlóné 
A családlátogatás óta némi javulás van. Az 
ágyhuzat például ki volt mosva. Probléma a-
zonban, hogy nincs egy szekrényük, amibe a 
ruhákat rakják. Edénytartójuk sincs. Az edé-
nyek a földöxannak. 
A.Iihály 
Elmondja, hogy járt mér több esetben a csa-
ládnál. hagy rendetlenséget talált a lakásban. 
A jövőben ezen változtatni kell. 

F.L. családja 
Cs.Bálintné: ismerteti, hogy ezzel a  családdal 
1974, január hónapban foglalkozott a bizottság. 
A családban 7 kiskorú gyermek van, akikből ' 5 
iskolás. Látogatásakor szomorú kép foadta. A 
gyermekek ruhátlanok voltak, a lakásban éle-
lem nem volt. Az apa, aki rendszeresen dolgo-
zik és megjelent ülésünkön,elmondta, hogy fe-
lesége becsapta a bizottságot. T,_inden áron se-
gélyhez akart jutni. Ebben a hónapban ismétel-
ten felkerestük a családot. Kicsit jobb körül-
ményeket találtunk. De az anya elmondása sze-
rint az apa szabadidejét az italboltban töl-
ti. Kérésére idéztük be a férjét, mert az el-
beszélgetés mindig jó hatással van.rá. 
Az albizottság előtt megjelent F.L. Nem tudja 
elképzelni,hogy mikor jár a kocsmába, mivel 
hajnali 4 órakor indul munkahelyére, és este 
7 óra, mire fáradtan hazaér. Ha szombaton 
vagy vasárnap elmegy az italboltba, s megiszik 
három üveg sört, azzal nem tesz semmi rosszat. 
A bizottság kérése, hogy hétvégeken legyen 
családjával. Az italt vigye haza, ás otthon 
fogyassza el. 
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Hozzászólások és kérdések:  

R. Józsefné 
A kényszer elvonó kezeléssel a tapaszta-
lata ugyanaz, m4nt amit itt hallott. Hosz-
szd idő  mulya hívják be az illetőket. 

l
családok behívásával kapcsolatban jó do-

ognak tartja az elbeszélgetést. A beszél-
gető, illetve a kérdező személynek azonban 
nagyon ismernie kell a családot. 
Nem fordult-e elö olyan eset, hogy  sért@ 
désből vagy egyáltalán azért, mert behiv-
ták, „azért se" változott meg az illető? 
Az elbeszélgetés az albizottsági ülésen tör-
téni. Felvetődik a kérdés, hogy milyen elő-
készitő munka előzi meg. 
Kik végzik a szórakozóhelyek ellenőrzését? 

J. Lászlóné 
A felmentéseknek mindig ellenzője. Helyes-
nek tartaná az érintett növendékek részére 
az utógondozást. 

Y.  József 
Egyet ért J-né javaslatával. 3 tanulót men-
tettek fel az ő osztályából. "ár megbánták, 
hogy kérték a felmentésüket mert az ujabb 
rendelkezés szerint a kisegítő iskola 8. osz-
tályát vérzettek is meghatározott szakmát  
választhatnak.  

J. Ernőné 
Ürül, hogy ezen a gyűlésen részt vehet mint 
G Békés megyei Oktatási Bizottság tagja. A 
közeljövőben tárgyalják az albizottságok mun-
káját. Igéri, hogy máskor is el fog jönni, 
ha ideje engedi. 

K. Gábor 
A felmentésekkel kapcsolatban azon kell i-
gyekezni, hogy minimálisra csökkenjen a fel-
mentett tanulók száma. H9 felmentjük a gye-
reket, törődjünk vele! Kisérjük figyelemmel 
életét. E bizottság niuködése nem garantálja, 
hogy később nem károsodik a személyiség. 0-
l4an vélemények is elhenczottak, hogy kisebb 
bíróság vagyunk. Jobbat azonban nem tudunk 
javasolni. Ha ez a bizottság nem szerez te-
kintélyt, akkor hiába ül itt 3o ember, csak 
formális a munka. Akik ide kerülnek az albi-
zottság elé elbeszélgetésre, szoknak nem baj t  
ha megsértjük. általában olyan személyek, 
Vikik nem dol g oznak, italoznak. A vb. vezetői 
ugy látják, 

dolgoznak, 
 e bizottság munkája nagy 

terhet vesz le a szakigazgatási szerv vállá- 
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ről. Épp azért vesznek részt a gyűléseken 
a vb. vezetói is, hogy emeljék a bizottság 
tekintélyét. Egyelőre az albizottság jól 
végzi munkáját. tasak igy dolgozzon tovább! 
Sz. János 
A felmentéseket jó lesz a jövőben is nagyon 
megnézni. A kérelmezéskor ragaszkodik úgy 
a gyermel, mint a szülő a felmentéshez. De 
egy év mulya rájönnek, hogy kér volt. 

Sz. János 
Kéri a bizottságot, hogyha azt veszi ész-
re, hogy egy család hajlíthatatlan, mielőbb 
vigyék be a gyermekeket. Kisebb korban még 
jobban tudnak szakmát választani is. 

Cs. Bálintné '  
A  szülők behivását egyéni beszélgetések e-
lózik meg, vagy a munkahelyen foglalkoznak 
velük. A szórakozóhelyek ellenőrzését a 
bizottság férfi tagjai végzik. 

Bejelentések:  
F. Imre, az ÁFÉSZ képviselője 
A kölcsönző boltban gyermekkocsikat selej-
teznek ki. Ezeket olcsó áron meg lehet vá-
sárolni. Ajánlja a hátrányos helyzetűek-
nek. 

Mivel több bejelentés nincs, Cs. Bélintné 
megköszöni a tagok és a vendégek megjele-
nését. 

K.Ti.F. T 

Z. Mihályné sk. 	Cs . B4lintné sk. 
jkv. 	albiz. elnöke 
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A közölt jegyzőkönyv az albizottségok tartalmi 

munkéjénak karakterisztikus modelljeként kinélkozott. 

Az ülések szellemét és atmoszféréjét is reprezentélja. 

Teljességre törekedni irreélis célkitifzés lenne. 

Nem is mindenféle gyéms=gi ügy kerül természetesen az 

albizottség elé. Nagyszémú jegyzőkönyv anyagéból és é-

lő benyomásokból induljunk ki. Az azonos térgyi értel-

mú  ügyeket „homogenizálva" szemléljük Békés megyében 

a főbb albizottsé.g i térnék arényét. L.: „Az albizottsé-

F?ok elé terjesztett ifjúságvédelmi ügyek szé.zalékos  

megoszlésa" -oszlopdiagramot /73.old./ 

Az egyes ülések közötti ciklusok tartama igen  el-

térő lesiet. A „szoros" idő sietteti a döntéseket vagy 

az akciókat. A gyors orvoslés éltalénos érvényi előnye 

alól az ifjúságvédelem se kivétel. A hosszú ciklusok 

viszont lehetőséget adnak az ügyek „lebegtetésére". Igy 

nagy valószinüséggel azok megtaléljék valamelyest 

spontén módon is a legkedvezőbb pontokat és kapcsola-

tokat a komplexumban. 

Helyes volna az intézkedések hatékonysági kvóci-

ensének bevezetése. Nézzük meg ezt konkrétan pl. sok al-

bizottség figyelmeztetéseinek eredményein. 

F~fektus ;  
pozitív eredm4nyeket hozó 
figyelmeztetesek széma 

összes figyelmeztetések széma 

Ha a kapott hényadost loo-zal szorozzuk, akkor 

megkapjuk az effektus szézaléküt.  
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Az albizottságok elé terjesztett 
 

ifjúságvédelmi ügyek százalékos megoszlása 
 

0 
~ 

~ 

~ ~ ~  ~ 
%  %  7  ~ 

►~ 

/  /  ~ /  M.
- e   	 ~  !   r\\\

\\
\,

\ \
\\
\ \

\\
\\
\\
\ \

\\
 \\
\\

N
W

\\
\\
A
  

rn 
~ 

 

1:
\\

\\
\\

\\
\  \

\ \
\\

\ \
w

t  

 

0
\ \\

\\ \
\\

>>
>\

VI
  

   

rn  

és 

 óv

óin
téz
ke
d
ése
k  

b  

s
e
g
é
l
y
ez

é
s
e
k
 

Fi
gy

e l
me

z
te

t
és

e
k 

i
n
t
éz

e
ti
 e

lh
e
ly

ez
és
  

u
tó
g
on

do
z
ás

  



- 74 - 

Az albizottsági tagok leterheltségének mértékét j6 

megközelítéssel tükrözhatné .  az ifjúságvédelmi esetek 

számának és az albizottsági tagok számának hányadosa. 

/Az esetek rendezésére fordított energiabefektetést gya-

korlatilag egyenlőnek tételezzük fel/. 

A szerző 197o évi felmérés alapján készítette az 

alábbi tabellát: 

Ifj.véd. 
ügyek sz4ma 

Ftz zesgyarma. t 	126 

Gyoma 	17o 

Körösladány 	4 

Körösnag<yharsá_ny 

Vé sztő 	83 

ZsadAn;T 	9 

• • 

• • 
• • 
• • 

Albiz. 
tagok száma 

gnaw 
 16 

13 

15 	►_- 
5 

18 

12 

Egy  tagra 
eső esetek sz. 

7,8 

l;,C. 

0,26 

0,4 
4,6 

0,75 

G s s z eg e z v e 394 79 4,9 

E sokaság esetében az átlagok átlaga: 4,9 volt. 

Ezen értéken belül a szóródási terjedelem igen feltqnő. 

Az albizottságok szerepének méltatásakor hiba len-

ne csak kvantifikálható tényezőkre támaszkodni. /Egyéb-

ként is félő, hogy már az adatszolgáltatásban a szub-

jektivit6s torzulásokat okoz/. 

E7y gyer:uek- és ifjúságvédelmi albizottság akkor 

felel meg az elvárásoknak, ha 

- tanécsaival, állásfoglalásaival ténylegesen se-

gita a gyámhatóságot feladatai ellátásában; 

- tagjai részt véllalnak az akciókból is. 
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Az első szempontnak úgy tud eleget tenni, ha jól 

informált. Egyes albizottságok minden  te-ja  kézhez kap-

ja az éves munkatervet. A legaktuélisabb ügyekre nézve 

az ülésekre szóló meghivónak tartalmaznia kell a napi-

rendet. Hosszabb távon kívánatos, hogy a jó példák min-

táj4ra_ lehetőleg mindenkinek kezében legyen az Ifjúsé- 

gi Törvény. Ahol megoldható, ott az alapvető, ifjúságot 

érintő törvények, rendeletek, határozatok is. Vannak 

különböző szervezésé interurbán konzultációk. 

A nagy étlaghoz képest a délkeleti orszégrész né-

mi fáziskéséssel követi az iparosodást és az urbaniz-

ciót. Elnyel minket a város - mondogatják ma már egy-egy 

városhoz csatolt község lakói. Pedig mindennapjaik már 

régóta a városhoz kötik Őket. Szinte csak aludni járnak 

haza. /A szociológiai nyelv ezekre a településekre al-

kalmazza. az „alvófalvak" kifejezést/. A vérosi üzemekbe 

járó szülők gyermekei veszélyhelyzetbe kerllhetnek. 

/7Askor meg maguknak az ifjúmunkásoknak az ingázása okoz 

gondot. 

A 1sssecskán kialakuló amolyan kertvárosokban a 

lakosség minden közmegbecsülésben 4116 tagjára szánita-

li lehet a gyermekvédelemben. Ez azonban látens tarta-

lom marad, ha az albizottságok a hivatalos helységet e-

leféntcsonttoronynak tekintik. „Kétsopronyban évente 

egy alkalordmal tartanak n y i I t a 1 b i z o t t- 

s á g i ü 1 é s t /kiemelés tőlem K.J./, amelyre a 

szülőket is meghívják. Megéllapodtunk abban, hogy a leg- 

közelebbi kétsopronyi nyílt albizottsági ülésre meghiv- 
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juk a községi, negyközsé i albizottságok vezetőit is. 

1Savasoljuk, hogy a meghívottak éljenek a tapasztalatcse-

re lehetőséggel."' A bizottsgoknak a populációval való 

szerves kapcsolata semmivel se pótolható. Helyes érdemi 

álldsfogialdsok csak igy születhetnek. 

A mwsodik szempontból elengedhetetlen a tagok ér- 

zelmi motiváltsága.  Az akciók  sokfélék lehetnek. 

A fontosabbakat gyakorisági sorrendben az alébbi- 

akban jelölhetjük meg: 

- családlátogatások; 

- egyéb jellegű felderítések; 

- k^pcsolgtteremtés az optimélis megoldés érdeké- 

dekében térsadalmi szervekkel, személyekkel; 

- új pirtlogek megnyerése; 

- a részorulók dologi megsegítésében való közremá-
ködds 

A tagság többsége készséggel vállal feladatokat. 

Az értelmiségiek közül zömmel a nem-pedagógus és nem 

is tanécsi személyek körében tapasztalható az elhdrítds. 

Ok többnyire akaddlyoztat'zsukra hivatkoznak. Rendsze-

rint kiegészítik azzal, hogy a tandcskozdsokra lehetö-

ségeikhez mérten eljönnek. /Ezek az intellektuelek a 

dilemmahelyzetekben szakismereteik prezentdldséval e-

gyenlítenek/. 

Az akciók soréban a jótOkonyságot - soka.drendu`en 

ugyan - még évtizedünkben is gyako±oljdk. „...foglalkoz- 

x A Békési Jérdsi Gyermek- és If júsdgvédelmi Munka-
bizottsdg 1973 május 3-én megtartott értekezle-
téről kiadott tájékoztatóból. /A kiadmány hite-
léiil: Kiss László sk. a járási munkabizottság 
titkéra, Kujtyik Métyás sk. a Munkabiz. elnöke/. 
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znnak az elhanyagolt gyermekek helyzetének javításával. 

Esetenként ugyanis lehet látni nagyon elhanyagolt, gon-

dozatlan, rossz és piszkos ruhában járó gyermekeket. 

Kamut községben összegyűjtött és még jól használható 

ruhákat adományoztak az ilyen gyerekek szüleinek."' Ez 

a JJaritás idő- és térdimenzióban is kissé kirívó /po-

zitív előjellel/. Az említett község akkor mér messze 

környéken erős termelőszövetkezetéről volt ismert. E 

példa eklatáns illusztrációja annak, hogy a hagyományos 

megoldások még hosszú távon nem sorvadhatnak teljesen el. 

A patronátus gyakorlásában sikerre azoknál az albi-

zottsági tagoknál van remény, akik megfelelnek néhány 

követelménynek. Ezek közül a fontosabbak: 

- kifogéstalan erkölcsi , politikai magatartás; 

- köztisztelet élvezete; 

- szuggesztív képesség; 

- intuitív készség; 

- folyamatos önképzés 

E követelmények a tisztségviselőkre nézve kifeje-

zettebben jelentkeznek. 

A felsorolás értékrangsort nem jelent. Inkább a köz-

életben kialakult normák hierarchiáját Tükrözi. Ifjúság-

védelmi nézőpontból az intuíciót méltányosabb helyezés 

illetné meg. Ezért Makarenkó műveit az albizottságok nem 

tanító , vagy tanár  tagjai is haszonnal olvashatják.  

la ez a személyiségjegy kiemelkedően fejlett volt. Ha- 

g A Békési Járási Gyermek - és Ifjúságvédelmi Munka- 
bizottság 1973 május 3-án megtartott értekezle- 
téről kiadott tájékoztatóból. /A kiadmány hite- 
léül: Kiss László sk. a járási munkgbizotts6

. 

titkára, Kutyik Mátyás sk. a munka.biz. elnok ./. 
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sonló okból Pestalozzi, Aichorn, Zulliger munkásságá-

nak mer-ismerése szintén kivonatos. Ezeken kívül minden 

olyan irodalmi termék, amely az embert mint társadalmi 

lényt mutatja be, a marxi-lenini szemlélet egyik ele-

mét erősíti meg az olvasóban. 

A tagok szakmai fejlődését jól szolgálta a vésztői 

bizottság, amely 1974-ben tapasztalatcserére meghívta 

az eleki bizottságot. /A megyében elfoglalt a.ntipoláris 

helyzetük és más-más járási illetőségük ellenére is jó 

kapcsolat valósult meg/. 

A vonatkozó jogszabályokat  alapjaiban kell ismerni. 

Az albizottságok tevékenysége szorosan kapcsolódik az 

állami gyámügyhöz. Itt már természetesen a jogi szabá-

lyozottság kodifiklt ismerete segít át a buktatókon. 

A tanácselnök elsődleges feladata az albizottság 

munkájának segítése. Ez jogállásából következik. A ta-

nécselnök biztosítja a tanács, a végrehajtó bizottság 

és az albizottság munkaterveinek összhangját. Segíti az 

albizottságot abban, hogy a tanács célkitűzéseinek meg-

felelően, azzal harmánikusan készítse el munkatervét. 

Hosszabb tavon a tervszere tevékenység a tanács cik- 

lusprogramjéra épül. Központilag helyeselt módszer, hogy 

a tanécselnök a munkaterv készítésének időszakéban té-

jékoztatja az albizottság elnökét a tanács időszeri 

feladatairól, a célkittlzésekről. 

A végrehajtóbizottság titkira, feladatköréből ere-

dősn, gondoskodik az albizottság működéséhez szükséges 

adminisztratív, technikai feltételekről. A megjelenő új 
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jogszabályokról, a szakigazgatási szerv munkáját érin-

tő kérdésekről, az albizottság számára a szükséges tá- 

jékoztatóst megadja. /Ez rendszerint nem közvetlenül tör-

ténik/. Özszeférhetetlenségi bejelentés vizsgálatába a 

tanácselnök is intenzíven besegít. Mezőberényben - nem 

egyedülállóan - társadalmi megbízatású tanácselnök-he-

lyettest is választottak. A tanácselnököt msjd' minden 

esetben ő képviseli az albizottsági értekezleteken. Sze-

rencsés eset - s sok példa van rá -,ha az albizottsági 

elnök pedagógus foglalkozási.. Áttételeken keresztül a 

művelődésügyi feladatok ingvalósításában is seg teni tud. 

Maga viszont az albizottsági munka szervezésében a ta-

nácselnök-helyettes segítségére számithat. A tanácselnök 

gondoskodik arról, hogy a vonatkozó tanácsülési- és vég-

rehajtó bizottsági előterjesztéseket az albizottság elő- 

zetesen megismerje. Igy kialakítja álláspontját i és javas-

latát megteheti. A tanácselnök figyelmet kell hogy for- 

dítson az albizottság javaslatainak, kezdeményezéseinek 

elbírálására. Az intézkedésekről, a javaslatok, kezdemé- 

nyezések sorsról, eredményéről az albizottság tájékoz- 

tatást kap. Ha a végrehajtóbizottság tevékenysége nem 

lenne olyan szerteágazó, akkor a tanácselnök és a tanács- 

titkár is rendszeresen részt vehetnének az üléseken. 

A tanácstörvény szellemében azonban az albizottsá-

got úgy segítik - a többi tisztségviselőhöz hasonlóan - 1  

- hogy az nem vezet "gyámkodásra". Éppen öntevékenységét 

és üxiállóságát kell erösiteni. A városokban is fontos, 

hogy a tanácselnök legalábbbévente egyszer konzultáljon 
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a gyermek- és ifjúségvédelmi albizottség elnökével. A t-

jékoztatésról gondoskodik. Felkarolja itt is természete-

sen az albizottségi javaslatokat, kezdeményezéseket. 

Az ifjúség a térsadalom munkéjéban való részvétele 

alap jén; a nemek és az egyes korcsoportok szerinti meg-

oszlésa miatt nem egységes. Ez a tény önmagéban is de-

nonstrélja az albizottségok tevékenységének differenci-

éltség t. Erőfeszítéseket kell tenni a személyes infor-

méciócserék biztositésa érdekében. Az ágyészség is az al-

bizottségokat tekinti a megelőzés szervezeti buzisainak. 
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• 
III. BÉKÉS ' BGYE IFJUSÁGVÉDEIMI II?TÉZI,1/ YRENDSZERE  

Az ifjus4gvédelmi intézményrendszer struktúréja  

A gyermek- és ifjúságvédelmi h .lózat egyrészről, 

intézményekkel, hivatalokkal, közületekkel;  m=dsrészről 

személyekkel  érintkezik. Fem ilyen csoportosításban 

foglalkozunk velük, hanem a statisztikai középértékek 

szerinti leggyakoribb kapcsolatok mentén. A komplexum 

nem egyszerien csak bilaterélis kapcsolatok halmaza. A 

multilaterialités következtében „térrácsszerkezeti". 

A sokféle éttétel papirsikban való hü ébrézolésa nem 

lehetséges. A 82.oldali séma, csupán megkönnyítheti az 

eligazodást. Mértéktartó grafikai színvonalon csak a 

legfőbb „erővonalak" ébrézolését lehet megtenni. Az in-

tézményrendszer összetevőinek feltüntetése is a tel-

jesség igénye nélkül történt. Bér éppen a kölcsönhaté-

sok szövevénye  miatt az egyes komponensek izolélésa né-

mi torzítással jár, didaktikai megfontol á sból mégis ezt 

az utat követjük. 

Disszertéló bizonyos lítfedéoek elkerülésére nem 

törekszik. Nemcsak azért, mert azok kiküszöbölése csak- 

nem lehetetlen. Abból a megfontolásból is, hogy az egész 

intézményrendszert a maga plaszticitéséban jelenítse 

meg. 
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Ifjúságvédelmi alanyok  

A Minisztertan-'cs, 1377, július 28-i ülésén meg l-

lapította, hogy a gyermekek jelentős hányada a mostoha 

körülményeknél is rosszabb viszonyok között van. 

Az ifjúságvédelem centrális tényezője a gyermek." 

Első megközelítésre a patronálás tárgyának tánik. Való-

ban az. De a hátrány- és veszélyhelyzetek elhárításában 

sok függ saját hozzáállásuktól, aktivitásuktól is. Ilyen 

értelemben alanyiságuk éppen nem hagyható figyelmen ki-

vül. Ezzel „cimezerepük" nyelvészi értelmezése felé tet-

tünk lépést. 

Az ifjúságvédelmi alany - szintétikus fogalaom. Se- 

regnyi gyermeket érint. Az eligazodást megkönnyítő ren-

det kell teremtenünk. A klasszifikáció alapja bizonyos 

szempont. A társadalmi szférában tág tere van a szempon-

tok és azok rangsorolása önkényes megválasztásának. 

Legyen 

első szempontunk a gyámügyi kritériumok: 

- környezeti ok; 

- magatartási ok; 

- anyagi ok; 

- egészségügyi ok. 

Az előbbiekben a „gyermek" kifejezést gyakran 
használtuk, és használjuk a továbbiakban is. 
A nevelési szempontú korszakonkénti elnevezé-
sekhez csak ott ragaszkodui4 következetesen, 
ahol az árnyaltság azt megkivánj9. A nevelés-
elméleti életkori kategóriákon kívül haszná- 
latosak embertani, jogtudományi kategóriák is. 
/Az utóbbiakat csak akkor alkalmazzuk, ha ese- 
tenként azok előnyösebbek/. 
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második szempontunk a súlyosség jellege: 

- hátrányos helyzet; 

- veszélyeztet.ttség; 

- államigondozás 

harmadik sze.maontunk az életkori szakaszok: 

- gyermekkor 

- ifjúkor 

E kategóriák érintkezése oly diffuz, hogy a markén 

elkülönítés káros lenne. Praktikus okból az imént vázolt 

fölé alárendeltségi viszonytól való eltérések némelykor 

talén megengedhetők. 

Bármi legyen is a bajok forrása, következmény min-

dig a gyermek lelki zavarai, személyiségének törzulása. 

Dr.György Julia gyermekpszichiáter szerint a gyermek 

személyisége az esetek többségében az őt körülvevő kö-

zegben előforduló hibák nyomán válik egyensúlyát vesz-

tetté, /higiéniai értelemben is/ kórossá. A felnőttek 

humanitást nélkülöző magatartásának a következménye pe-

dig az antiszocialitás. Ezek után mindenképpen megala-

pozottnak látszik, hogy a környezeti okot prioritással 

tüntettük ki. 

A problémás kiskorúak száma a veszélyeztetés okai 

szerint, a közelmúlt években 

szerint alak4lt: x  

1974 

a megyében az alábbiak 

1975 	1976 

Környezeti okból 770 905 934 
Magatartási okból 229 27o 169 
Anyagi okból 1213 1305 11o7 
Egészségügyi okból 86 53 44 

Összesen: 2303 2577 2304 
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x Index a 34.oldalról 4thozva - A Békés megyei 
Tanacs VB. I;azgatdsi Oszt41y4nak 1977es ki- 
nutgt4sa ala.p j4n. 

Összesenjében tehát szémottevő véltozds az évek 

során nem következett be. Megyei becslés szerint éven-

te két hMromsziz esetben sikerül megszüntetni a  veszély-

helyzetet. De ugyanennyi újratermelődik. 

A fenti adatok között leginkibb fel kell figyel-

nünk a környezeti !ártalom fokozódéséra. Ezzel csaknem 

p4rhuzamosen csökkennek azok az esetek, amelyekben mér 

magénak a kiskorúnak a magatart4sa tartalmazza és jelen-

ti a veszélyhelyzetet. Mind több tehét azoknak a szülők-

nek, illetve a bar^ti körbe tartozó fiatal  felnőtteknek 

a sz4ma, akik magatart4.sukkal veszélyeztetik a kiskorú-

akat. Főként községekben és nagyközségekben jelentkezett 

ez a kedvezőtlen tűnek. Ugyanakkor védő és óvóintézkedés-

ként a szülőknek megfelelő magatart4sra való gydmhatósa-

;m kötelezése szdmszeráen inkébb csökkenést mutat. 

Magukat a kiskorúakat Békésben 1976-ban pl. 155 e- 

setben kötelezték megfelelő magatartisra. Valamivel több-

ször került erre sor, mint 1974-ben. A prevenció ilyen 

köri és tartalmi' fokozésa az al4bbiakban mutatja az e-

redményességet. 

Preventív partfogót 71 kiskorú és csal4dja mellé 41- 

litottak a gyémhatósdgok, ami csaknem kétszerese volt a 

két évvel kor4bbinak. 

l.linden veszélyeztetett kiskorún-1 a gy4mhatós4gok-

nak helyszíni, segítő ellenőrzéseket kell végeznie a 
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Veszélyhelyzet enyhítése, lehető megszüntetése érdeké-

ben. Ezt pl. 1976-ban 23oo esetben valósitottk meg. 

2oo-zal több helyszínelést végeztek, mint két évvel ko-

rábban. De még mindig nem a jogszabályoknak megfelelő 

s z :ámban. 

Az intézkedések indokoltséga magétól értetődő. Az 

elbátortalanodott, erejét vesztett gyermek elmagányoso-

dik. Az aktivók előtt iseretesek a problém.-és gyermekek 

vivódésai. Ez „...ugyanúgy meznyilvánulhat vakmerőskö- 

désben, feltünősködésben, mint szótlan visszahúzódésban. „x  

A
szimptómák részben a gyermek idegrendszeri alkatétól 

függnek. 

Mennyi félelemmel, fá jdalo-nmal, otthon- és t 5.rshi4ny-

nyal kellett régen megküzdenie egyik-msik gyermeknek. 

Otthonra, befogadásra vrtak, miközben mind isszonyúbban 

megtépézódtak. 

A ma Békés megyéjében is vannak gyermekek, akik ir-

galmatlan emberi sorsnak, drámának a részesei. Csak a szik-

laszilérd alkatú gyermek dacolhat sokig feltűnő károso-

dás nélkül a veszélyhalmazzal. A törékenyek, kiegyensú-

lyozatlanok, talajukat vesztettek felőrlődnek, ha a bea-

vatkozs késlekedik. 

Az ifjúságvédelem tehát napjainkban is vaskos társa-

dalompolitikai kérdés. Kiterjed minden gyermekre, ifjúra, 

fiatalra. ,.Hősei „  mégis a valamilyen szempontból periféri-

kus helyzetben vergődő, kallódó fiúk és leányok. Az uni- 

x Korein Andor: Szülőknek a családról 
Gondolat, Budapest, 1969, 32o.oid. 
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verzalitás talajáról most térjünk vissza a tételes ta-

goltságra. 

A kauzális felosztás kap kiemelkedd szerepet. 

Környezeti okok 

Az első szociális közeg a család. A nevelés legősibb 

foimá jónak a színhelye. /A felnőttek jellemvon .sei is 

túlnyomóan a család körében nyert jellemvonásokat tük-

rözik vissza/. Nevelői hatást fejt ki a szülők személyi-

sége, egymáshoz való viszonya, vagyoni és társadalmi 

helyzete, értelmi és erkölcsi  világa, foglalkozása, é-

letrendje, dolgos vagy dologtalan élete, az a szellem, 

amellyel a gyermekek testi és lelki életét gondozzák. 

Lényeges nevelő ha tést fejtenek ki a családtagok /nagy-

szülők ás testvérek/ a családhoz járó rokonok ás ismerő-

sök. Minden harmónikus megnyilatkozás épit, minden disz-

szonáns hang rombol. Nemcsak azok a szavak hatnak, ame-

lyeket a szülők a gyermekekhez intéznek, hanem azok is, 

amelyeket egymás között váltanak. Csak a meleg, gondos 

családi otthonban fejlődik egészségesen a gyermek. 

Közvetlenül a gyermek születése után a testi gon-

dozáson van a hangsúly. Nemsokára a gyermek cselekvő haj- 

lama kerül az elvi központba. Ennek kielégitésável és irá- 

nyitásával fejleszthető mind a testi, mind a lelki élet. 

Ha elkerülhetetlen, büntetésre is sor kerülhet. A-

zonban inkábbsz apró teljesítmények elismerésével kell 

a gyermeket önuralomra serkenteni. 

Az  alkotási vágyat ápolni, támogatni kell. A gyer-

mek cselekvő élete érzelmi és ártelmi fejlesztésére is 
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alkalmRt nyújt.Ennek további folyománya, hogy az engedel-

messég a saját belátás követésébe megy át. 

A gyermekpszichológia egyik vezérelve: értsük meg 

a gyermeked Legyen a szülőnek érzéke a gyermek játszó, 

mesélő és daloló világa iránt. 

Két régi saroktétel: 

1. A szülő alkalmazkodjék a gyermek egyéniségéhez, 

2. A  gyermek kövesse a szülőt! 

A család érzelmi közösségének  alapja a vérbeli kö-

telék.  Az érdekközösség lelki egységet támaszt. A csa-

ládban folyhat a fiúk és leányok legtermészetesebb együtt-

nevelése. 

Nemcsak a szavak, hanem elsősorban a tettek nevel- 

nek. Az iszákos apa nagykorú fia is elég nagy valósziná-

séggel részeges lesz, rendőri felügyelet alá kerül. Sta-

tisztikák bizonj.tják, hogy a börtönbüntetésre ítélt fi-

atalkorua.knak csaknem a háromnegyed része a szülői ház 

hibájából lett bűnözővé. 

Miért van szükség a fiatalok külön érdekvédelmére? 

Kitől kell megvédeni őket? - Sokszor a saját szüleiktől. 

Gyakori az anyák panasza a tartsdij elől munkahelyről 

munkahelyre „menekülő" férjekre. /vagy élettársakra/. Ér-

keznek a ; yárnha.tósághoz olyan levelek, amelyekben alko-

holista szülők kegyetlenkedései ellen kérnek beavatkozást 

a tehetetlen rokonok vagy szomszédok. 

A családi terhek viselésében, a gyermekek nevelésé-

ben, gondozásában, az egyik szülő - többnyire az anya - 

- egyedül maradhat. A gyermekek és az anya számára ér- 
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zelmi biztonságot a harmónikus, nagyobb konfliktusoktól 

mentes, teljes család ad. A szakadékok keletkezésének 

többsége az apák korszer(ztlen gondolkodásának tulajdo-

nitható. iem ismerik fel a társadalmi fejlődésből adódó  

új körülményeket. Nem vállalnak egyaránt részt a szülői 

feladatokkal járó örömökből és gondokból. A végkifejle-

mény válási árvákat produkál. Sorsuk hasonló az árváké-

hoz és a szerelem árváiéhoz. 

/1946-os törvény eltörölte a tőrvpnytelen gyermek 

fogalmát. A megyében közel tízezer ember viselte addig 

a megkülönböztetés bélyegét. A legutóbbi években a nö- 

vekvő szülési kedvvel együtt néhány százalékkal emelke-

dett a nem házasságban történt fogantatások száma. Korunk 

humán tartama: nem helyeselni, mégis támogatni/. 

Sok mai korszerű nukleáris kiscsalád dilemmája: mi 

mindenre kell a szülőknek - hazatérve a munkából - rövid 

szabadidejüket szétaprózniok. Máskor kifakadnak: „államo-

sitják" még a gyerekeket is! 

Társadalmunk valóban részt kér a gyermekek nevelésé-

ből. Ugy is mondhatnók: bele akar szólni. Irányít ó szer-

veink saját kötelességüknek vallják a társadalom köve-

tendő célrendszerének - ideológiájának - kialakítását. 

/A  célrendszernek az élet változásaival együtt kell vál-

toznia/. A család funkciója tagjait felkészíteni arra, 

ha y a kialakított célokat a magukénak tekintsék. A gyor- 

suló idő és a konzervativizmus között konfliktus keletkez-

het. A kárvallott leginkább a gyermek. 
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Peadagógiai közhely, hogy a gyermekekkel szemben 

sok sérelmet a szeretet nevében okoznak. Akadnak szülők, 

akik e. szeretetet hamisan azonosítják a kényeztetéssel, 

az engedékenység •_el. A helytelen értelmezés tartalma 

rendszerint az életkorral változik. Gyermekkorban jel-

lemző a hibák erénnyé magasztosítása, ifjúkorban a cin- 

kosság. Ezek a jelenségek a család és a külső élettér kö-

zötti konfliktusok forrásaivá válhatnak. A  szeretet egyik 

testvérszava a szigor. Makarenkó klasszikus paradoxoné-

nak: követelek tőled, mert tisztellek - a vérségi mikro-

közösségben is érvény esülni kell. 

A szigor nem lehet a szeretet pótszere. Ilyen ese- 

tekben vezet viharokra egy rossz iskolai felelet, egy 

nem sikerült dolgozat. Döbbenetes illusztrációként szol-

gálhat egy gyermek- és ifjúságvédelmi albizottsági ülé-

si mozzanat. /Hely: a. volt Békési járás egyik községe, 

idő: 1966/. 

bizottság elnölie felkéri Dr.V. nrolyt, 
hogy ismertesse kiskoru V.É-val kapcsolatos 
feljegyzését. 

Dr.V. K_roly, bizottsági tag, a kisko-
ruval kapcsolatosan elmondja, hogy V.M-né /a-
nya/ellen a békési járási ügyész aZmiatt e- 
melt vádat, hogy É.utónevü gyevuekét 1963 no-
vember 5-én tanulással kapcsolatos állitóla- 
gos hanyagsága miatt először elverte, majd egy 
harisnyával a folyosón felalfesztotta. A gyer- 
mek lába a földre leért és igy közvetlen élet-
veszélynek kitéve nem vglt. Az orvosi vizsgá-
lat alkalmával megállapitást nyert, hogy a i  
gyermek ny9kán egy vörös esik van. A kiskoru 
is aat állította, hogy az azért van ott, mert 
az édesanyja őt felakasztotta. 

A per folyamán a Békési Járásbíróság az 
említettek miatt V.M-nét 1 évi Is 8 hónapi 
végrehajtandó börtönbüntetésre ítélte. Az el- 
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sőfoku biró sd r; ítélete ellen , V.P.-né fel-
lebbezett. Kérte a megyei birósd57tól ujabb 
eljdrds lefolytatdsdt..."' 

A ndsodfokú 1  b iróság az anydt felmentette a bqnv '. - 

di eljdrds al41. De hogy a gyermek személyiségfejlődé-

sében nyomot hagyott ez az élmény, aligha szorul bizo-

nyitásra. 

Oká nyban, W.F.  háromgyermekes apa, Cs-ne-
vi kisfiát /születésétől vesebeteg/ többször 
is úgy megverte, hogy különböző sérüléseket 
szenvedett. 1977 szeptemberében olyan kímélet-
lenül bántalmazta a gyermeket, hogy kórházba 
kellett vinni. Ott feljelentést tettek ellene. 
Ifjúság elleni büntettért és különös kegyet-
lenséggel elkövetett sulyos testi sértés mi-
att vádlottak padjára került.,A megyei bir6- 
sig.  2 évi szabadsd;vesztésre ítélte az apát. 

Felmerül a kétely, ha a gyermek eszmél, hazavárja-e 

brutális„édesapját". Vagy szorongés tölti el a büntetés-

letöltés vége felé? 

A családon kívüli egyéb környezeti tényezők hatása 

dltaldban gyengébb. /Ennek fő oka a szepardláddsi le-

hetőség/. Természetesen távolról se elhanyagolhatók. 

Közülük a fontosabbakat, e dolgozat későbbi fejezetei 

érintik. 

Magatartási okok  

A fejletlen akarat jele a befolyásolhatósda /szug- 

gesztibilitds/. Gyakran viszont az a vágy jut kifejezés- 

X  Jegyzőkönyv alapján 
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re, hogy a gyertek minden ^ron akarata szerint járjon 

el. Nem hallgat tandcsra, utasit=sra - „ellenkező" haj- 
r 

lamu /nezativizmus/. 

Racionalis folyamat a tanaccok, az iskolak, az 

1FÉSZ-ek összevonasa és a többfalvas M TSz-ek kiplakula-

sa. /Karolin, Simaizug, Szentetornya, Nagykopancs, Pusz-

taszőlős/. A tandcsi kirendeltség, iskola, tsz-központ 

nélküli kis falvakat előbb-utóbb a pedagógusok és az 

agrérszakemberck is elhagyjak. Egyre gyengül a tarsadal-

mi kontroll. Pedig erre nagy szükség lenne. A fiatalkorú-

ak egy része ugyanis a csalédi Os érzel_i konfliktusok 

levezetésére nem talélja meg 2. szocializalt form^t. El-

hagyja a szüléi h•`zat. Mint  be jéró diéknak az iskolake- 

r:.ilésre nagy lehetősége van. Csavarogni kezd. Ez mar pre-

krimin&ilis allapot. A területileg illetékes albizottsa-

gQk szelektiv jelleg4 megelőzést szorgalmaznak 2z ilye-

nekkel szemben. Gyermekotthonokba abban a reményben helye-

zik őket, hogy ott érzelmi sivarsaguk szineződik, s elé-

rik a t'rsadalmi beilleszkedés szintjét. Főként azonban 

a rendelkezésre alló pénzeszközök véges volta és a férő-

helyhiény hatart szab ennek az alternativénak. 

Térjünk át a nagyobb települések viszonyaira. A 

gyorsuló élet elsősorban itt hoz újabb problémékat a fel-

színre. A törlesztéses OTP-tarsashézi lakésok korszcrüek, 

de alapterületük kicsi. Udvar nem tartozik hozzéjuk. A 

milszak vagy hivatalos idő uténi felajzottság éllapota-

be a hazatérő szülő nem banja, ha gyeiieke nem „labatlan-

kodik"a lakásban.  Igy a gyermek nevelése nagyrészt megint 
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inzultusok miatt. A g<yémügyi szakelőadó a szülő jelenlé-

tében vezeti a térgyalést. 

Azokban az esetekben, amikor csak a szülőt hívjuk be, 

először munkahelyi és a trsadalmi életben prezentélt 

teljesitméx ét konstatéljuk. Gyakori fáradtségét megért-

jük. Felhívjuk azonban figyelmét, hogy az erőszekosség 

nem old meg semmit. Szerencsére az eseteknek csak egy tö-

redékében valahogyan kifejezésre jut, hogy nevelési el-

ve: a gyermeknek félnie kell. /„Engen is igy neveltek"/. 

Ez jelent oly súlyos terhet, a gyermek elmehigiénéjére. 

A fejlemény a bűnözési hajlap is lehet. 

A csalldi otthonok egy  részében szinte kitenyésztik 

az iskolaiszonyt. A szülők gyermekkori, anyagi nehézsége-

iből visszamaradt szorongésa motivélja a szakadatlan un- 

szolést a tanulésra, a hézi felada észitésre. Sikerte- 

lenségek esetén szakadatlan büntetések következnek. Re-

aktiv depresszió fejlődik ki, a züllöttség, kriminalités 

lehetőséjvel. 

Sok csavar `snak a testvérféltékenység a motorja. 

A 11-napos tarütési ciklus bevezetése lépcsőzete-

sen egyre több növendéknek hozza meg a szabad sz ombato-

kat. A zabolétlan csatangolésokról mér is van néhény 

rossz tapasztalat. 

Rendőrségi ügyvitel dokumentélja, ho gy  a megyében 

az elrriSlt tíz évben egyetlen olyan ci'k ellen sem kel-

lett büntetőeljérést indítani, aki aktívan sportolt. Ez 

arra utal, hogy a célszerűen felhasznélt szabad idő fon-

tos szerepet tölt be, a fiatalok személyiségének helyes 

formélddésában. 
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Anyagi okok  

.Vannak családok, ahol az anyagi javak csak szeré-

nyebb mennyiségben vannak meg. Ezek gyermekei a tehető-

sebbek között bizonytalanul mozognak...wx  A javak elosz-

tása ma még csak szocialista normák szerint történhet. 

A gazdaságilag ellátatlan gyermekek köre társadalmi fej-

lődésünk következtében egyre szikül, de még nem szünt meg. 

Megyénkben is előfordul, hogy állami gondozásba vételre 

csupán szociális okokból kerül sor. Egy gyermek gondozá-

sának ilyen módon való megoldása nagy financiális ter-

het ró a népgazdaságra. Ezért, ha erkölcsi veszélyezte-

tettség naa áll fenn, más utat érdemes választani. 

Nem minden ép családi egység képes az anyagi bukta-

tókat áthidalni. Az 1974 -ben elfogadott családjogi tör-

vény a nehezebben élőkre is gondolt. Egy korábbi kormány-

rendelet módos. tósával a kiskorúak differenciált állami 

támogatását tűzte ki célul. A Minisztertanács olyan ren-

deletet alkotott, amely a szükséget szenvedő gyermekek 

családban maradásának biztosítása mellett állami támo-

gatást ad. Ez történhet esetenként_ vagy rendszeres /ha- 

vi/ juttatás formájában. Elsősorban az iskola javaslata 

alapján, de hivatalból és kérelemre is folyósithstó se-

gély. 

A jogszabály szűrő is. Néhány év óta - részben az 

ifjúságvédelmi albizottságok állásfoglalááa alapján -

kirostálják azokat a szülőket, akik nem alkalmasak  ne- 

Békéscsaba város hivatásos pártfogója 
1974,I.félévi beszámolójából. 
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velésre. Az ilyenek segélyre se tarthatnak igényt. /E-

zekben az esetekben az állami gondozás formáját alkal-

mazzák/. Békésben jelenleg közel ezer család kétezer-

nél is tobb gyermekét támogatja a megfelelő ellátottsá-

gi színvonal biztositásáhan ez az új forma. A rendsze-

res nevelési segélynek /a szakmabeliek RNS-nek rövidí-

tik/ társadalompolitikai jelentősége felbecsülhetetlen. 

A családi nevelés fontosságát és tekintélyét hangsúlyoz- 

za. Azét a nevelését, amely sok tekintetben még hibáival 

együtt is többet képes „adni" a kiskorúnak, mint a jól 

felszerelt állami intézet. Familiáris miliőben nem sikkad 

el a gyermek személyisége, egyénisége. Érzelmi igényeit 

nagyobb fokban tudják kielégíteni. 

A megye egyes helységei közötti összehaso nlitás más 

és más képet mutat. /Város-falu viszonylatban kiváltkép-

pen áll ez/. Jobban oda kellene figyelni pl. azokra a me-- 

Teszékhelyi, nevelési segélyben részesülő nagycsaládok-

ra, amelyek a lakótelepeken sorban lakáshoz jutottak. Vi-

szont az új otthon olyan kiadásokkal terheli őket, hogy 

képtelenek butort s más berendezési tárgyakat vásárolni. 

Ezek a családok, minden leleményességük ellenére, sziköl-

ködnek. K.K-éknak, akik Békéscsabán, a Lencsési-úti lakó-

telepen laknak, hét kiskorú gyermekük van. Ha a rendsze-

res nevelési segély nem lenne, amelyet öt gyermek után 

kapnak, nemigen tudnának mit kezdeni azzal a szerény jö-

vedelembAl, amely havonta összejön a kilenctagú család-

ban. A további városi példák, túlzottan megnövelnék e•dol- 

ozat terjedelmét. 
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A községekben az életerős nagycsalédok jó része 

hosszú lejáratú hitel igénybevételével új házakban la- 

~ 

A mezőberényi volt .Szegényház"  
- a tanécsi bérlakások 

A 12o m összes hasznos alapterületet 
5 család  lakja  

se, akik szanálásra való házakban élnek. 

kik. A beteges 

sokgyermekesek 

részére a ta-

nács vásárolt 

családi háza-

kat. Ezek kom-

fortfokozata meg-

haladja a hel7i  

átlagot. Nem je-

lentéktelen még 

azoknak a gyer-

mekeknek a száma 

A gyakori családlátoga-

tások feltárják a problémá-

kat, gondokat. Ezek ismere-

tében remélhető, hogy a se-

gélyek elosztésának tárgya-

lásgn széles bázisra tá- 

maszkodó, lelkiismeretes mér-

leLelés történjen. Határozat-

hozatal előtt azonban minden-

képpen be kell kérni a kere- 

seti kimutatást vagy az át-

lagjövedelem-igazolást• 

A szülők részéről va-

lö anyagi támogatás n_ap- 

"London"-rész, Mezőberényben 
E szegénynegyedben is 

egy népes osztályra való  
gyermek nevelkedik 
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jainkban mér visszautasitést vélt ki. Egyes iskolákban 

karikírozott viták térgya is volt. A társadalmi erőfor-

rás igén)°bevételére csak a legindokoltabb esetekben ke-

rül sor. Az állami tiltó rendelkezések közül legha téso-

sabb a F ifvelődésügyi TTinis ztériom 172/1966. /M.K. 25 . /TM 

számú utasítása. /6. pontja meghatározza, hogy a szülői 

munkakőzösség évenként legfeljebb két alkalommal  szer-

vezhet rendezvényt. A jövedelem az arra rászoruló tanu-

lók segélyezésére felhasználható./ 

A Békési Gimnáziumban szerény ösztöndíjkeret éli 

rendelkezésre. Egy-egy osztélyra szémtani középértékben 

2 x 15o,-Ft jutott, 1975/76-ban. Igaz, hogy alkalmanként 

is sor kerül témogatésra. /P1. egy egri kirénúulás költ- 

ségeihez hozz_éjárulandö, 7 tanuló kapott loo-loo,-Ft-ot../ 

Az anyagi elesettség eayik legfőbb oka a vélés. A 

csonka csalód az éttagosnál nehezebben él. A rendszeres 

nevelési segélyek jó részét töredékes családoknak fo-

lyósít jók. A csalédfenntartó többségben az anya. Més mo-

dellekben a nagyszülő váltja magéra az unoka nevelé-

sének terheit. Sz.I-né Kétsopronyban csak a nevelési 

segély jóvoltából  képes kis unokéjét megfelelő anyagi 

biztonégal gondozni. Endrődön olyan csa{léd is kap rend-

szeres nevelési segélyt, amelyben az apa válléra neheze-

dik a kiskorú gyermek gondja. 

A tart ásdíjat a gyermek gondozója kezéhez kell kiu-

talni. Kormányrendelet írja elő, hogy a bíróságnak a szé-

zalékos tartásdíj mellett meg kell jelölnie a tartás- 

díj forint alapösszegét is. /Pl. 2o%, de legalébb Soo,-Ftf 
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Az átvevő köteles ezt a gyermek szükségleteire fordítani. 

Ha  információk indokolttá teszik, a gyámhatósét ellenőr-

zi a tartésdíj felhasználásét. 

A kiskorúról való gondoskodást meghatrozott felté-

telek fennállása mellett intézeti elhel yezés útján old-

jék meg.. 

„El kell érni, hogy a fejlett szocializmusban felnö-

vekvő ifjú nemzedék életpélyéjának alakulésában a szoci-

élis különbségek már ne jétsrzanak lényeges szerepet." /A 

Magyar Szocialista Munkéspárt programnyilatkozat ból/. 

Az iskolák többnyire azokat a támogatásra szoruló 

tanulókat terjesztik fel ösztöndíjazásra, akik nevelési 

segélyt nem kapnak. Az albizottság tanár-tagjénak prog-

nózisa ezért szükséges. A beérkező kérelmeket a Megyei 

Diékszociális Bizottság bírálja el. Az elutasítás oka a 

kerethiányon kívül - legtöbbször a nem megfelelő tantilmé-

nyi eredmény. 

A társadalmi tanulmányi ösztöndilak tekintetében 

az 1972,-1973-ban megjelent MM rendelkezések az irény-

adók. 

Több megyei üzemben 'meggyökeresedik az a szokás, hogy 

az anyagi nehézségekkel küzdő szülőket támogatjék. A 

Szarvasi Állami Gazdas^.gban hagyomény, hogy a többgyer-

mekes csalédanyák, illetve gyermeküket egyedül nevelők fi-

nanciilis segítséget kapnak. 

Egészségügyi okok  

Az előzőekből is kitiinik, hogyan lehetséges, hogy 
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vannak ideges, lelkisér ,alt gyermekek. Ifjúságvédelmi ala-

nyok a testi hibásak; a gyengelátású, sőt a vöröshcjú 

gyermekek. 

Számos higiéniai rendellenességért e környezet hi-

bds nevelői ráhatásai felelősek. Igy pl. a dadogés is 

funkcionális jelenség. Eredete nem organikus idegrend-

szeri kieséssel függ össze, hanem pszichogén. Az géni 

készségen kiv'.il többnyire erőszakos, agresszív nevelői 

módszerek hozzák létre a görcsös beszédet, az erre gene-

tikusan is diszponált ideggyenge gyermeknél. 

A görcskészségen alapuló tinetek csoportjába tarto-

zik a tik is. Különböző mimikai izomcsoportok akaratlan 

és gyors összehúzóddsdban mutatkozik. Meguyilvánuldsai: 

fintorok, pislogások, orrhuzogatés, krákogás stb. Ezek-

nek .a háttere is ritkán anatómiai sérülés. Gyakrabban a 

kényszeres tünetekre diszponélt gyermekeknél észlelhe-

tők. De a fő tényezők nevelési, pszichés ártalmak. 

„A kamuti községi orvos hivatásénak 
jogszerű gyakorlása Közben szorgalmas ku-
tatója az orvosi segitségnyújtdst kiváltó 
okoknak. Adott esetben, a gyermek érdeké-
ben komoly intézkedést kezdeményez az al-
bizottság felé. 

A sok családi vihart átélő tanuló kndl jelentkező 

fe jfd jdsokzt az indulattorlódások vált jók ki. Az érgör-

csök epilepsziának  az előfutárai lehetnek. A traumáért 

olyan pszichogén ártalmak okolhatók, mint ijedtség 

vagy visszafojtott haragos indulat. 

X A Békési Jdrdsi Tanács VB Küv.Oszt. 
68/1/1962.ikt.sz . 
Békés, 1962. január 2o, Dr. Szósz Olga sk. 
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Az említett esetekkel környezettanulmányok készítése, 

albizottság elé való megidézések folytdn nem ritkdn ta-

lálkozunk. Ezek  egyrészt orvosi, másrészt nevelői prob-

lémát jelentenek. Ha az zrtal  mEts  nevelői behatásokat si-

kerül korán kiküszöbölni, akkor tünetmentessé tehető, lé-

nyegesen javítható. 

Az értekezés keretei nem engedik a környezeti ár-

talmak további lehetséges következményeinek felsorolását. 

Az ifjúságvédelem szemlélete alapvetően csak dialektikus 

lehet. Mindamellett se nki se vitatja, hogy számos egyé-

ni adottság megnyilvánulása génekhez kötött. Ha akár az 

idegrendszer, akár más szervrendszer irreverzibilisen 

károsodott, akkor már az egészségücyi szervekhez vezet 

sz út. Az ezekben folyó gyógyító munka nem integráns ré-

sze a spáális gyermek- és ifjuságvédelemnek. 

Örvendetes, hogy a Tudományos Ismeretterjesztő Társut' 

lat /továbbiakban TIT/ műsorából nem hiányzanak az egész-

ségügyi felvilágosító témák. Nagy sikere volt pl. Dr.Bak 

Mihály, orvos a mezőberényi tanácsházán 1978 január 24-én 

megtartott előadásának. Cinre: Az iskolás gyermek egészség-

tans. volt. Ennek a ,.szabad" estnek a nagy paradoxonja ki-

ütközött. Csak olyanok népesítették be, akik a legtájéko-

zottabbak, s családjukban is színvonalas higiéniai kultu-

rát valósítottak meg. Az albizottságok stratégiái a re- 

verzibilis poziciókra nézve létjogosultak. 

Áttekintettük a leggyakoribb károsító tényezőket. 

Mindegyik előidézhet „csak" hátrányt, de veszélyeztetett-

séget is, sőt a legdrámaibb állami gondozáshoz szintén ve- 



zethet. Teljesen tárgyilagos besorolásra csupán töreked-

hetünk. A megítélés sorén az árnyalatokban gazdag sokré-

tűséget kell a jellegkategóriák kis száméhoz hozzáren-

delni. Amire vannak objektív normák, arra nézve a megí-

télés egyérte1mü. Pl. a mezóberdbyi gyámhatóság kategó-

rikusan veszélyeztettnek nyilvín/tott minden olyan tanu-

lót, akinek napközi otthoni, vagy menzai ingyenessége 

 segélykeretból lett biztosítva. Egy ilyen 

frappáns determináció esetén egyedi mérlegelésre nem ke-

rül sor /az iskolai ifjúságvédelmi megbizottak részéről./ 

Az egyéni megítélések természetesen hibaforrásoktól 

se lehetnek mentesek. Elégé gyakori a kontraszthatás. Több 

sikeres akció után e y közepes eredmény gyengébbnek t-

nik, mint ugyanaz kudarcokkal járt patronálások után. 

A szubjektivitásnak széles tartományban való mozgását 

tükrözi néhány iskolai nyilvántartás is. Nézzük ezt az 

adalékokat szolgáltató oktatási intézmények csoportjában. 

L.: lo3.old./ 

Az ifjuságvédelmi alanyok között kiemelten kell az 

á l l a m i g o n d o z o t t akka.l foglalkoznunk. Az i-

lyen gondozásbavételelrendelésére az a gyámhatóság ille-

tékes., amelynek területén a kiskorú törvényes képviselő-

je állandó lakással rendelkezik. 

Az állami gondozott - az ifjúságvédelem minden álla-

mi és társadalmi funkcionáriusánál szintétikus fogalom. 

A tárgyalt kauzális tényezők ugyanis valamilyen asszoci- 
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ációban kdrositottdk ezeket a gyermekeket. Az se ritka, 

ha valamennyinek a halmaza ötvöződött. Sok e csoportba 

sorolt gyermek bio - , pszicho- , szoci d lis_n kdrositott. 

De még enyhébb esetekben is többé-kevésbé az e,®ész sze-

mélyiségre kiterjedő bizarrság figyelhető meg rajtuk. 

Jelenleg az érzelmi , akarati fogyatékosok, többnyire 

az ép gyermekekkel együtt, vegyesen vannak elhelyezve. Is-

koláztatásuk is nagyrészt az dltalá,nos iskollkban éska 

;yágypedagógiai iskolákban differenciélatlan_ul történik. 

A térség gyámhatóságai 1976-ban, több 4-nint kétsz_4z 

kiikorut vettek dlls.mi gondozásba, míg 1975-ben, közel 

háro.msz zat. Mindkét évben valamivel kisebb számban O Ytr-

téntek állami gondozás megszüntetések. A hatlrozatok több-

sége jól megalapozott. Az állami gondozdsbavétel előtt, 

az esetek több mint felénél, védő- és óvóintézkedéseket 

alkalmaztak. Az aktusra csak az intézkedések eredménytelen-

sége utén került sor. 

Az évközi vdltozésokat is figyelembe véve 1976-ban , 

mintegy ezerkétszéz állami gondozottat tartottak nyilván. 

Kilencszáz /kerekítve/ kiskorú esetében környezeti és ma-

"ata.rtési okok miatt, került sor a markáns lépésre. Ez a 

körülmény azt bizonyítja, hogy a védő- és óvginté zkedése-

ket szám szerint növelni kell. Hatékonységuk fokozása 

szintén indokolt. 

Sajnálatos, hogy a családokból kiemelt gyermekek kb. 

1/3-a három éven aluli. Békés-megyében csak egy csecse- 

mőotthon van - Gyulán./A szomszédos Szolnok megyében is  

sok más megyében is több testvérint é zmény van/. Gyulén, 



Csecsemőotthon Gyul_n 
1-3 évesek részére 
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objektiv ok miatt, ez az egy intézmény is, két egyms- 

tól tévoli épületben kapott helyet.  /esak gazdasági ve-

zetésük egységes/. 

Csecsemőotthon Gyulén 
Egy éven aluliaknak 

/A kény-

szerhelyzetek-

ben gyakorla-

tilag 11/2, il-

letve 31/2 é-

ves korukig is 

maradnak egyes 

csecsemők, kis, 

gyermekek./  

Ha  örökbefoga-

dés nem történik, akkor az eleki óvodés- novel6otthonba 

irényitják őket. Feltételezve, hogy örökbefogcdds később 
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se lesz, a gyermek iskolai nevelőotthonokba vagy neve-

lőszülőkhöz kerül. Mindig megrázkódtatssal jár a gon-

dozó vagy nevelő személyének cserélődése. Sokszor nehe-

zen tud érzelmileg áthangalódni és harmónikusan beillesz-

kedni az ur j közösségbe /családba/. Minél erősebb volt a  

megelőző kötődés, annál mélyrehatóbb ártalom következik.  

Pedig a nevelőotthonok szignifikáns jelensége a tanerők  

fluktuálása. fisok, míg befejezik az általános iskolát, 

8-lo különböző családnál „nevelkednek". Az ifjúkorban az 

érzelmi károsod ások generálisan valamivel kisebb fokúak. 

„Az állami gondozottakat a felvételi kérelmek elbi-

rálásakor előnyben kell részesíteni, tanulmányaik foly-

tatását diákszociális juttatásokkal /kollégium, tanuló-

szoba/ biztosítani kell, ha az iskoláztatási utasításban 

előirt feltételeknek megfelelnek: Lllami gondozottat az 

iskolából /kollégiumból, tanulószobából/ kizárni csak az 

intézeti gyám előzetes meghallgatásával szabad. „” 

A középiskolás állami gondozottakat Gyuláról a meg-

felelő kollégiumba helyezik. Némelykor szakm»nkástanuló-

kat is tudnak fogadni a középiskolai kolliumok. Az el-

járáshoz a megyei müvelődés(igyi osztály engedélye szüksé-

ges. 

Mezőberényben a községi strandfürdőt az állami gon-

dozottak ingyenesen igénybe vehetik. 

A nevelőszülők részére fizethető Londazási díjakat 

lo6/1973 MM számú utasítással módosított 106/1971 131 szá-

mú utasitás szabja meg. /L. táblázat a lo7.oldalon/ 

X  Gimnázii ~ni rendtartás, 1976,  66.§ If  júság vé-  
delan /3/  
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A Békés megyei Állami Építőipari Vállalat és a Bé-

kés megyei Tatarozó Vállalat sokat segített abban, hogy 

volt állami gondozott fiatalok számára munkalehetőséget  

biztosítson.  E vállalatok a társadalmi pártfogói munkák 

ellátásában is készségesek. 

Az állami gondozás gyámhatósági megszüntetése után 

a kis1:orút majd' minden esetben szüleinek adják vissza. 

Némelykar szükséges, hogy egy ideig pártfogó segítse ott-

honi megfelelő nevelését, gondozását. 

Cigány,yermekek  

Az egész megye gyámügyi praktikumában örökzöld té-

ma a cigánygyermekek patronálása. Mint ifjúságvédelmi 

alanyok aránya nagy. Dokumentálásul szolgáljon néhány a-

dat 1976-ból: 

Cigány-ifj.v. Az ifjúságvédelmi nyíl-
alanyok száma vántartottak százalékában 

Békésen: 	103 	31% 

Békéssámsonban: 	9 	 l00% 

Mezőberényben: 	53 	 72% 

Szarvason: 	ll0 	89% 

A Békés megyei Statisztikai Hivatal a cigányok anya-

nyelvi megoszlásának felmérésére megbízást nem kapott. A 

M vetődésügyi Osztály lehetett volna illetékes. De egzakt 

eljárás nem történt. A nyilatkozatok szintézise alapján 

csupán óvatos megállapítás tehető. A térség cigánynépes-

ségének több mint fele /néhány tájszólástól eltekintve/ 

c sak magyarul tud. A csak cigányul vagy románul tudók 

részesedése a tíz százalékot se éri el. A szanszkrit szár- 
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inazási nyelv használatával kétegyházi, eleki szórvá-

nyokban, valamint szarvasi vándorlócigányok körében ta-

lálkozhatunk még. Sok olyan szavuk  van,  amelyet csak kép-

zők, szóösszetételek, alárendelt kötőszavak beiktatásá-

val lehetett cigányra átültetni. A kevés elvont fogalom 

alkalmazása a tanulatlanságra vall. Az anyanyelv:ikön 

való tanítást ser$ilyen szerv nem szorgalmazta. Néhai Er-

dős Kamill ci,anológus megállapitása szerint a magyaraj-

kuak asszimilálódása gyorsabb. 

iindenki találkozik itt cigányokkal. E találkozások 

egyesekben részvétet, aggodalmat, másokban ellenérzést 

keltenek. 

A megye számos részén már az 17oo-as évek elején 

laktak cigányok. /Békés vármegye 1726-évi jelentése nyo-

mán/. A kóborláshoz szokott cigáriysággal sok baj volt. 

Megrendszabályozásukra a helytartótanácsi és megyei ren-

deletek kevés eredménnyel jártak. A legnagyobb cigány-

telep Szarvason van, ahol az 1893 évi országos összeírás 

alapján 421 cigánylakos élt. Az 1964 évi megyei össze-

sités szerint .  az  államigazgatási egységben élő cigányok 

száma 66o7. állományuk 1693 óta kitaszítottságuk, nyo-

ioruságos helyzetük ellenére jól megkétszereződött. A 

két világhábord között a nevezetesebb zenészek fehér 

családokba igyekeztek beházasodni. Ha ezt a céljukat el-

érték, akkor kiköltöztek a cigánytelepről. Az akkori kis-

polgári attitűdöket utánozták. Más részük még a felsza-

badulás utáni években is képtelen volt beilleszkedni a 

társadalomba. Vagy nem is akart. A kívülállás formái: 



törvénybe ütköző cselekmények, munkakerülés, léhaság, te-

hetetlenség, idegenség, a társadalom bevett szokásaival  

ütköző szexuális magatartás ;  stb. voltak. 

Az ellenérzésektől elvakultak mellett a társadalmi 

posztokon állók többsége humnnus érzékeny; égii volt. A-

mellett számos értelrii ségiben fogalmazódott meg a cél: a 

töJbezres cigánypopuláció ne legyen s megye anyagi és 

erkölcsi tehertétele, hanem közeledjen a XX.század törek-

véseihez - sorsában és teljesitméyében. A legnagyobb mél- 

tánylást érdemli  aar agó Gbor  nyugdíjas békési tanár. 

Megrendült egészségi állapotában is jó értelemben vett 

megszállottsággal, plusz elhivatottsággal dolgozott ezen 

a területen.Méltán lett a járás cigányügyi szakreferen-

se. A putritól a kőházig" cimü ajánlását sokszorosit,s 

esetén minden gyámügyi előadó és albizottsági tag  ha- 
. 

szonnal forgathatná. 

A jellegzetes cigányszakma, a vályogvetés Békésben 

mára múlté. Aki tanul valamit, azzal boldogulnak. A kép-

zetlen munkavállalók jó része állami gazdaságokban és a 

szövetkezeti vagy az állami építőiparban találja  meg  

megélhetését. 

A tanácsok nem sokkal megalakulásuk után külőn ci-

gányügy i albizottságot hoztak létre. Észrevehetően gyor-

suit a beilleszkedés. / Ujságolvasás; állattartás stb./ 

A vésztői D ankó Pista atcai roskatag viskók állaga 

egyre romlott. A náddal fedett, földdel tapasztott tákol-

mányokat dózer kotorta össze. Biztonságos fedél kellett 

a lakóknak. Előfordult, hogy ha egy-egy cigánycsalád bel- 



területen házhoz jutett, a szomszéd elköltözött. A hetve-

nes évek elején. tartott falugyűlés közhangulata is kavar-

gó érzelmekről tanúskodott. Meg kell jegyezni, hogy c ci-

gáriys hagyamányaí gátolták ez áthasonulást. De a későb-

bi szemiélety ltozés és a felkarolás nem maradt eredmény-

telen. 

Gyümölcsöztették azt a kormányhatározatot, hogy a ci-

gánytelepi lakosok kedvezményes kölcsönt vehetnek igénybe 

lakásvásárlásra, építésre. A költségnek lo százalékát 

kell kifizetni azonnal. Feltétel: legalább egy éves mun-

kaviszony. Foglalkoztatásukat is megoldották. De a leg-

több sokgyermekes család nem tudott élni a kedvezménnyel. 

A tanács azonban segített. Létrehoztak  egy  pénzalapot. 

Ehhez a községfejlesztésre szánt összegből is hozzátettek. 

A rászorulókat kisegítették. 

Mezőberényben a ci- 

gány-„Póris" felszámolása 

1962-ben jóváhagyott távlati 

terv szerint indult volna 

meg. A belső kerületekire va-

ló költöztetések azonban el-

akadtak. Ez a körülmény ne-

héz feladat elé állította a 

tanács vb. szerveit ás ügy-

intézőit. Sok olyan kérdés 

merült fel, amelyeknek meg-

oldására nem elég egy-egy 

végrehajtóbizottsági vagy 

  

gy mezőberény-„p~ risi” 
putri 



1976-os épités ú  ház 
Mezőberény-„Párisban” 

A Gárdonyi Géza utca 
Mezőberény új cigánynegyedében 

tanácsi határozat. A gazdaságirányitás reformjáig a köz- 

ség északi részén felépült  
a „Delhi" elnevezési uj te- 

lep. A típusházak ára 87 000,-

forint. 3o év alatt kell ki-

egyenlíteni. A telepnek a  
belterület felé eső szélén  
sátortetős házak is épültek  
kölcsönfelvétellel. „Páris-

ban" pedig számos, nagy alap-

területü családi otthon léte-

sült belvizes köldsönnel. Az  

ezekben élő cig nyok 	fllan- 

~=ó munkahellyel rendelkeznek.  
Nagy hitelösszeget kaptak. A  

„modern" cigánytelepek kibon- 
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takoztatása nem szolgálta a „digánykérdés" leghelyesebb 

megoldását. De órdemes az 1949-es állapothoz vonatkozta-

tatni: „London", de kiváltképpen „Póris" zárt cigánytele-

pein 6.35-en éltek, a rendszeres munkától és a kulturától 

meglehetősen elzárkózva. 

A mezőgyám cigánysor tanácstagja S-né. Választói e-

légedettek vele. Mindenütt van villeny, járda. Odavezet-

ték az ivóvizet is. Panaszolják viszont, hogy messzire 

kell eljárni dolgozni. Amellett több szociális segélyt 

várnak a tanácstól. Pedig a végrehajtóbizottság részéről 

nincs hiány az istápolásban. Szociális egészségügyi hitel-

ből is vásároltak házakat. pit és céljára ingyen-telket a- 

dományoztak. 

Körösnagyharsányban 1973-ban az utolsó cigánycsa-

lád is beköltözött a  községbe. A többség a beilleszkedés 

felé tendál. 

E néhány helyi modell bemutatta a népcsoport jelen-

legi objektív bázisának  kiépülését. 

A közeledést lehetetlen meg nem látni. A valódi meg-

oldás azonban a jövőben rejtőzik, s a társadalmi köteles-

ségtudat függvénye. A valamivé lenni akarás igénye az if-

jú nemzedékben ébreszthető fel - a „purdékban". Akik most 

iskoláskorúak - a kivételektől eltekintve - oktatási tör-

vényeinknek engedelmeskedve járnak iskolába. Nyitottak ar-

ra, hogy e törvény rajtuk töltse be igazát. „A szocialis-

ta közoktatásagyi politika ... nem ismer faji, nemzetisé-

gi megkülönböztetést a muvelődés terén". 

x Dr.Ágoston György: Neveléselmélet, Tankönyvkiadó 
Budapest, 1973 
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A Avelődésügyi Minisztérium és a Pedagógusok Sm] - 

szervezete e:;yüttes rendelkezése alapjén a Békés megyei 

Tanács l,úvelődésügyi Osztálya az 1725/1962 sz.körlevelé-

ben átmeneti jellegi cigény-tanulócsoportok /túlkoros 

osztályok/ és napközis csoportok szervezésére hivja fel 

a járási művelődésügyi osztályokat. 

Békésen az 1975/76-os tanévben 31 tanköteles korba 

lépő cigánygyermek közül csak 5 járt óvodába. A hatéve-

sek köréből a nevelési tanácsadó dttelepitásre lo-et, 

korrekciós osztályba 13-at, felmentésre 1-et javasolt. 

Iskolaérettnek talált 7 tanulót. A cigánygyermekek isko-

lára-előkészítésében,  a tanácsadó és Faragó volt szakre-

ferens szerint is, feltétlenül előbbre kell jutni. /Ú-

jabban a harmadik óvodai év foglalkozásai kifejezetten 

az iskolai képzés részét alkotják./ Egy alsótagozati osz-

tály növendékei körében intelligencia vizsgálatot végez-

tek, különös tekintettel a cigánytanulókra. Az ilyen fel-

mérési eredményekkel óvatosan kell bánnunk. Az egyén in-

telligencia teljesítménye, nem csupán értelmi képessége-

it tartalmazza, hanem volt szociális körülményeinek hát-

rányait is. 

Vésztőn tanácsi határozat: mindenkit fel kell ven-

ni az óvodába, akinél azt igénylik. A Lenin utcai óvodá-

ba csaknem harminc cigánygyermek jár. Az óvodás korba 

lépőket számontart ják a tanácsnál. Albizottsági tagok 

közreműködésével felkeresik a cigánycsaládokat, hogy 

meggyőzzék őket: a közösség pótolhatatlan előkészítője 

az  iskolai éveknek. 
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Ecsegfalván óvodai szülői értekezlet alkalmával 

cigányszekciós egészségügyi felvilágosításra is sor ke-

rült. 

Mezőgyánban hiányzás miatti bírságolás, évek óta 

nines.  A cigányifjúság 9o%-a elvégezte az általános is-

kola 8.osztályát. 

Mezőberényben tanítási idő alatt néhány kisegítő 

iskolás cigányfiú. a TÜZÉP-telepre járt ki rakodási mun-

kát. vállalva. E.Béla, ci ; nyügyí összekötő  radikális íl-

lásfoglalása: minden iskolást tiltsanak ki a lerakat te-

rületéről. A személyzet zöme ezt lelkiismereti ügyévé 

tette. 

Szarvason egy képesítés nélküli tanító - aki jövő-

re  szerzi meg oklevelét - nagy szeretettel foglalkozik 

csupa cigányból álló o ztlyával. A kis kollektívában 

nyoma sincs a tanulással szembeni ellenállásnak. A szü-

lők éppen ugy figyelemmel kísérik gyerekeik előmenetelét 

mint a párhuzamos osztályokban. A növendékek részt vesz-

nek az iskolai sportversenyeket_, vetélkedőkön. A nevelő 

igazodik a gyerekek szokásaihoz, de keményen tartja kö-

zöttük a fegyelmet. 

A pedagógusok egy része ösztönösen vagy tudatosan 

vonakodik a cigányok tanításától. Az itt végzett pedagó-

giai erőfeszítésnek nincs kellő tekintélye a többi ne-

velő szemében sem. A kollegák megértő szánakozással vagy 

rácsodálkozással szemlélik a köztük dolgozó ilyen peda-

dagógu.sokat. 

A középiskolákba cigánytanulók alig iratkoznak be. 
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EZ nyilvánvalóan fakultativitásukban leli magyarázatát. 

/A középiskolai ifjúságvédelmi megbízott tanárok jóré-

sze erre is hivatkozik az albizottsági ülésekről való 

krónikus távolmaradásukra vonatkozóan/. 

I zápiskoláinkban különösen nem tint még el t&lje-

sen a cigányokkal szembeni antipátia. Az egységes isko-

laközösségffeltétele zi az igazgató személyében megteste-

sülő központi nevelőhatalmat. Ebből az is következik, 

hogy az igazgató a diákközösség első számú nevelője kell 

hogy legyen_ e speciális tekintetben is. 

Most érdemes utalni Faragó általános iskolás cigány 

vizsgálati alanyaira. A zöm a magatartás terén jámbor 

vezethető. 

Mindez egyesapásra megváltozhat a  nemi  érés idején. 

Az ifjak egyik napról a másikra elmaradnak. Számottevő 

hányaduk kulturáról többé hallani se akar. Ettől fogva 

többen fajfenntartó automaták lesznek. Egyéniségük fel-

szívódik a népcsoport szervezetébe. A Mezőberényi Gimná-

ziumnak .  16 éves fennállása alatt összesen 5 cigány di-

ákja volt. Egy se jutott el az zrettsé'iig. 

Szerencsére vannak középiskolák, ahol a statiszti-

ka ennyire nem lehangoló. 1961-ben a megye egyik gimná-

ziumában érettségizett egér cigányfiú. Nagyfoku patroná-

lást élvezve tanárképző főiskolára került. A tanul mányi 

szférán túl magatartásbeli fogyatékosságai, politikai 

közömbössége miatt nézeteltérések támadtak. Levelező-

hallgatóként visszajött eg kisközségbe tanítani. Az a-

karati erőfeszítős gyengesége, az anyagiasság jelei, a 
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modortalan fellépés miatt  a pulyán csődbe jutott.t. je-

lenleg rokkantsági nyugdíjas. Ez a példa a leendő ci ;  dny-

értelmiségre nézve majdnem egyetemesen örvényes. 

A személyiség sokoldalú fejlettségének eszményéből 

kellene kiindulni. Szívesen hallgatják pl. bármelyik e- 

gyetemi kar zenekarának hangversenyét. A cigánytanulók 

ruzikalitsa jól érvényesíthető lenne. Az ebből faka-

dó presztizstőkéjük ambiciójukat felerősítené, jó eset-

ben egészen az abszolutóriumig. De ezen a grádicson már 

aligha tudnak segíteni a falusi ifjúságvédelmi a lbizott-

sdgok. 

A cig nyintellektuelekről Békésben ezidő szerint 

úgyszólván csak kurióziimh nt lehet beszélni. A mai konTi-

rét folyamatok empirikus feltdrásdból elég sok kudarc 

jolle gü mozzanatot konstatálhatunk. 

A cigányfiatalság tetemes hányada, ha némileg civi-

lizdltan ugyan, de méltatlan körülmények között él.  Le-

hetetlen életmódot folytat. Sok a beteg. Körükben a oá- 

lyaorientálás különös jelentőséggel bír. 1977 november 

17-én a Békés megyei  Cigányügyi Koordinációs Bizottság 

és a Békés megyei Pályaválasztési Intézet közös tanács-

kozást rendezett Békéscsabán. Dr.Kincses László «A  ci-

gdnytanulók pályaválasztásának sajátosságai Békés megyé-

ben"  And  előadósában a tudati formálás fontosságát 

hangsúlyozta. A megyében tanuló csaknem 1600 cigánygyer-

meket se:íteni kell a kisebbségi érzés leg yyőzésében.  A 

pálya- és önismereti szint emelést összefogott munká-

val el lehet érni. Egy-egy szakma bemutatdsdnál több al- 
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kalmat kellene adni, hogy a felsd agozetosok elbeszélget-

hessenek szakmunkásképzőbe járó cigánytársukkal. Gondos 

válogatással a negatív példáknak is hatásuk lehet. 

A gyulai Erkel M(ivelődési Központban 1978 február 

21-én tartott TIT-előadásnak - A kultúra szerepe a szo- 

c ialist4 életmód '. ialakitás óban - nem egy if ju cigány hal -

gatója is volt. Felszólalásaikban a cigány-folklór megőr-

Zésére fogadkoztak. 

Sajnos, csak kevés ifjúsági házban baködik cigány-

klub. Közülük a békési kiemelkedően reprezentált. répi  

hangszereken, tamburán, gitáron eredeti cigányzenét ad-

tak elő. Énekeseiket is népi hangszeren kisérték. M (úso-

ros esteken verset, prózát adtak elő. Vetélkedőiket és 

más összejöveteleiket az 58 klubtagon kivűl sok más ci- 

gényfiatal is látogatta. Fzek jó része szülő volt. /Siszen 

a cigánynők szelési programjuk kezdetét tizenéves koruk-

ra komponálják/. Az óvónők visszajelzései szerint a kul-

turigényes fiatal párok kisgyermekei magasabb fokú értel-

mi képességei kifejezetten jelentkeztek. Mióta azonban a 

békési egylet felé a társadalmi érdeklődés gyengül, s az 

irányításban személyi változás történt, garázda jelensé-

gek kaptak lábra. A szétzilálódás jelei mutatkounek. 

A negatív jelenségek ellenére se illuzórikus egyes 

amatőr szociológusok meglátása: a félanalbéta, deklasszált:., 

lumpe•  n elemek száma csökken. 

További központi és megyei határozatok várhatók a ci-

gánysIg helyzetének radikális javítására. Az albizottságok 

tagjainak, közelebb kell kerülniök a cigány szülőkhöz. I:y 
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jobban felt5rulkoznak előttük. Levetik az idegennel, a nen 

cigánnyal szembeni hagyourairyos bizelmatlansEukat. Amikor 

gyakorl .tilag megszűnik a munkakerülés, a fajtalanság, a 

vandalizmus, a gal'ieri- és egyéni bünözés, akkor az albi-

zottsági ülések napirendjén is  jócskzn megcsappan a cigány-

ügyek száma. 

A csalddi hdttér  

A gyermekpszichológusok vizsg .latainak konkluziója: 

a családi nevelés ereje abban nyilvánul meg, hogy s szü-

lők biztosit jók a gyermekek érzelmei egyensúlyit. A.2dr a 

dolgozat meelőző t árgykörei is megvilditottak néhány 

családi vonét. Pozitívokat és negatívokat. A gyermekvé-

delemben a  diszpoziciók tekintélyes része direkte aprob-

1éná s családokra irányul. Ezért a felszínre vetődött tö-

redékeknél nem é,llhatunk meg. 

F'amiliéris sdukdció - a nevelés legtermészetesebb 

f_orm_dja. Ha a gyermek fejlődésének legalább első évtizedé-

ben sok megértő szeretetet kap e legősibb szociális  

rétegben, akkor alkalmazkodási skdldja későbbi esetle- 

ges nehezebb körülmények között is széles. De ennek a for-

ditottja - s ez az, ami gyermekvédelmi szempontból izgal-

mes ^bb is érvényes. A szeretetlenség mentális sérült- 

séfihez vezet. Ez pedig lehet közöny, egocentrikusság, 

romb®lés, törvOnysértés forrása. Másaknál szorongóst, ne-

urózist termelhet ki. Mentálisan egészséges embert sem 

dresszurával, sem értelmetlen kényeztetéssel nem lehet 

kialakítani. 
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Az ép családok olyan miliőt jelentenek a gyermek 

számára, amelyek a „döccenők" ellenére is biztonságosan 

szolgálják helyesírányú erkölcsi fejlődését. A Békés e-

gyei Főügyészség egyik közel-gyúltban kelt jelentése sze-

rint viszont AA fíatalkor& birselkövetők 58,5%-a szülei-

vel élt közös háztartásban. Ez a tény arra enged követ-

keztetni, hogy a szülői ellenőrzés és felügyelet lazasá-

ga kriminoén tényezőként hatott." Ezért is adott a vér-

ségi közősségek fölötti meditációval való kezdés.  

A falusi családokban mindenki sokat dolgozik. Az ü-

zemi munkás gyakorta még egy nyolcórát a háztá liban dol-

goz le. A familia apra ja-n.. gy ja erején felül kiveszi ré-

szét a munkából. A  cél: gyarapodni. .'i inspirálja ezt az  

„ország éléskamrájában"? Egy gyökér abból az időből, a-

mikor a tekintélynek elsősorban s földszerzés volt a pa-

rancsa. Ma mis a cél: ház, autó, víkendház. Ma is látni,  

;yo  ~ :: k::ar az élet megkönnyítésénél is fontosabb a szer-

zés öröme. Ebben nem eléggé humanizálódtak a  törekvések.  

Újabb problémákat szülnek a családban is a gyermekek ne-

velésében. A gvermeki kapcsolatokban is megmutatkozik s: z  

egymás iránti közöny, némelykor önzés. Az otthonról hozott  

türelmetlenség vibrál a növendék idegrendszeréhen.  

Rem kedvező háttér ez az ifjúságvédelmi munkához. A  

régi falusi értékrend alapján nehezen funkcionál a patro-

náló apparátus. A környezet elemzésével vár választ arra  

a. kérdésre, hogy miért vergődik a gyermek a felvirágzás  

objektivitásai mellett is. Az anyagi bőség kezdeti lépés-

nek elég volt. De szemellenzővel fölytatva ezt az utat,  
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holnap 71.'.r sivár lesz az élet. A szocializált „estdprend-

szernek" oda kell figyelnie még a szükséget nem ismerő 

gyermekekre is. Időben kell védenie az otthoni hajszolt-

ságtól, örömtelenségtől. 

Az utca, a rossz barátvak, a galeriszellem veszélye 

inkább a csavargó gyermekeket ejti hatalmába. Olyanokat, 

akiknek kötődését a szülők nem is igen igénylik. Ennek 

további részletezése azonban duplikációhoz vezetne. 

Különleges a népes csalódok helyzete. Mindenütt szí-

vesen fogadnak. Kedvesen és nyíltan beszélnek. A szülők 

általában derűs, önzetlen, kiváló emberek. Ezek a tulaj-

donságok kétféleképpen értelmezhetők. Létezésükre eleve 

szükség volt a nagy család tudatos vállalósakor; később 

a családdal jiró kötelességek, terhek és jó érzések kitel-

jesítik ezeketa tulajdonságokat. A modern kor egyik-má-

sik jellemzője /pl. önzés, érzelmi elszigeteltség/ hiány-

zik ezekből az emberekből. 

Egy békéscsabai nagycsalád a „vér szerinti kihelye-

zés „  huménus törvényét igazolj'. A család 9 gyermeke k ö-

zül 7 állami gondozásban van. De a szülők otthon nevel-

hetik őket. Minden albizottságnak kötelessége lehetne, 

hogy illetékességi területén a rászorulókat felvilágo-

sitsa a vér szerinti kihelyezés lehetőségére. 

Persze nagy családban is megesik, hogy az anyagi ja-

vak hajszolása megiitközést keltő méreteket ölt. Békés-

-nagyközségi jegyzőkönyvek tanusága szerint ilyen ok mi-

att is kerültek gyermekek érzelmi vékuumba. 
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A népes családokban többnyire ismeretlen a m uvi abor-

tusz. és annak folyománya az antiszocialitás. A s z e r e-

t e t szó, a családtervezés, az érzelmi sivárodás, az el-

idegenedés, s más hasonló kifejezések között idétlenül, 

számkivetettként lebeg. Az albizottságok előtt ismerete-

sek olyan esetek, hogy a sokadik gyermek mesterséges ve-

téltetése az anyánál olyan lelki állapotot indukált 4k, 

amely valamennyi gyermekén_ck személyiségsérüléséhez veze-

tett. 

A sok gyermek - közgazdasági érvekkel alátámasztott 

nemzeti szükség. 

Tucütnz i yer1 ek nem egyszerre születik. Tanf,csaink  

többsége idejében felkészül a gondoskodásra. Ezt  az utat 

kell a kisebbségnek is járnia. Mert a növekvő család ösz-

szezsúfolódott élete nem szükségszerű . 

Disszertáló egyik családlátogat_ásc - .lkalnával egy i-

szákos férfi és egy cselekvésre képtelen asszony áldat-

lan helyzetébe nyert bepillantást. Házasságukból kilenc 

ggycr_ek született. Valamennyien lelkileg, idegileg sé-

rültek. Megszülettek - sorsuk számunkra nem lehet közöm-

bös. De az ilyen népes család valóban értelem nélküli. 

Statisztikák bizonyítják, hogy a részeges fiatalko-

ruak több mint hatvan százalékának az apja vagy az any-

ja is alkoholista volt. Ebből nem következik az, hogy az 

iszákosság öröklődik. Sőt még a hajlam is leép íthető. Az 

a tragikus, hogy az iszákos szülő olyan légkört teremt ma-

ga körül, amely nem alkalmas egészséges nemzedék nevelésé-

re. 
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Az alkoholista szülő gyermekével szembeni felelőt-

lensége az albizotts=!gi ülések éppen nem epizódikus té-

mdja. Az iszákosok körében magas a vetélések szóina. A meg- 

született gyermekek között sok a gyenge idegzete, értel-

mi fogyatékos, epilepsziás. Gyakori a testi fejlődésben 

vLló lemcrads, a betegségekkel szembeni kisebb ellenál- 

láképesség. 

„Az alkoholos befolyásoltság hatása alatt az ember 

jókedvű 7eufóriás/ lesz, gátlásai csökkennek, ezáltal szé-

gyenérzete és itélo^képessége bizonytalanná válik, meggon-

dolatlanabb, felelőtlenebb)›btrabb (< lesz."x  

Vannak-e foganatosítható paragrafusok? Olyan törvény 

nem lehet, amely a társadalmi felelősségtudatot pótol- 

h<_tná. Az anyagi javak birtoklásának kvantitatív hetero-

genitsából belső konfliktus eredhet. A fásultság, az 

elkeseredés,.gyakran az alkoholmámorban keres menedéket. 

A borgőzös levegőből számos veszélyeztetett kiskorú kerül 

ki. 

Az alkoholista szülők az albizottsági figyelmazte-

tésre általában nem hagyják abba az ivást. Sőt! annál in-

k_'bb üldözik családjukat. Ime, az ifjúságvédelmi proble-

natikába a egzakt eredményhez jutottunk el. A matematiká-

ban. a n.egativ számhoz negativ számot adva, pozitív szd-

mot nyerünk. Az alkohol erősíti a esaládpusztitó tény-

kedést. 

Vésztőn 1977-ben ötször kezdeményezett a gyámható- 

- Dr.Bdgyoni 9;.- tíla: Szex, szerelem, család 
Medicina Könyvkiadó, Bp, 1974, 172.old. 
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ság alkoholelvonó kezelést. Az adrinisztrativ intézkedések 

a  „szükséges rossz"-kategóriába tartoznak. A kezdeményezé-

sek eredménz,ességét gátoljék a nehézkes, sok buktatót 

tartalmmzó jogi szabályozósok. Az intézkedések sorón gyak-

ren szükséges tanúk meghallgat.ésa. Elófordul, hagy az üg y 

t.isztázásdhoz szükséges tényeket, körülményeket elhallgat-

nsk a tanaik. Az ok: nei akarnak haragot az italozó szom-

széddal, ismerőssel; vagy pedig egyszerien félnek az al-

koholistától. 

Ha a szesszel visszaélő szülőt nem tudjék gyógykeze-

lésre küldeni, úgy a gyermeket kell az ilcn környezetből 

kiemelni. 

Trap jainkban m:r t ársadalmi igdny az alkoholisták 

befekvdses gondoz ssba küldése. 

A  gyulai kárh'z Ideg- és E1megyógyészati 
Osztály pavilonjénck alagc,ordban gyógyszerec ke-
zelést alkalmaznak. A betegek szeszes italt kap-
nak. Fogyasztása közben  a ,p o m o r p h i n -be-
fecskendezésre kerül sor. Ennek rosszullét., há-
nyás a következménye. 2o-25 ilyen kezelés ered-
ményeként az itallal kapcsolatban undor reflex 
alakul ki, amely később borszesz fogyasztásakor 
akkor is fellép, ha a betegek nem kapnak injek-
ciót. - Orosházón, Békéscsabán, Szarvason is 
folyik gyógyszeres terópia részben ambulan-
ciákon. 

Csak amikor m .r az ifjúsóE elleni büntett mélységé-

ig züllött a szülő, akkor kerül szembe a törvénnyel. A 

panasz többféleképpen juthat cl az ügyészségig: felje-

lentés útján, gyémhatósági kezdeményezéssel stb. Sokszor 

a rendőrség figyel fel az alkoholista szülőre. Az elké-

sett beavatkozós az eredményességet rontja. Az ügyészség 

a lakosság jelzéseire még a botrényos elfajulások előtt 

számit. 
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Van törvényes lehetőség állami gondozásba vételre. 

De leginkább csak az. apa iszik. Az anya pedig ragaszkodik 

::yernekéhez. Ha a gyermeket elveszik a józan anyától, ez-

zel nem a részeges apát büntetik. Igy á tovább pusztítja 

gyermekét. A kör bezárul. 

Mindenki előtt megnyilt az ut s kulturálódásra. De 

az elmaradott népr c teLch kevéssé élnek a lehetőséggel. tv-
százados szokásokat, magatartásformákat kell átalakítani. 

",...a korrelációoz ;mit . s szerint, szoros az összefüggés 

a szülők igényszintje és az iskolakörzet kulturális szint-

je között."y  Az"egszerű" emberek gyer_iekei kisebb való-

színis s éggel ker'ilnánek az iskolákban hátrányos helyzetbe, 

a közösségi nevelésen belül az egyéni bánásmód elvét 

maradéktalanul megvalósítanák. Ennek érdekében az óvoda-

-általános iskola; -.ltalános iskola-középiskola vonatko-

zásokban isinél több sínpáron futó prognózisokra helyes 

törekedni. 

Vannak olyan ifjak, ar:iknek szabad keresményűk van, 

s a szülői házban élnek. Ezeknek egy része a háztartás 

költségeihez nem járul hozzá. /Az ilyen ügyek némelykor 

panaszfórir-imá teszik a gyámhatóságot/. 

A szülői ház adja a modelljét a párkapcsolatnak, a 

házasságnak, a családnak. A Magyar Család- és Nővédelmi 

Tudományos Társaság elsó kongresszusán hangzott el: "A  

gyermek jvendó házasságán-;k legjobban az használ, ha a 

szülei szeretik egymást." - Minden  bizonnyal. A tapasz- 

Kozma Tamás Hátrányos helyzet 
Tankönyvkiadó, Budapest,1975, 16o.old. 
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talt szerint a következő nemzedék mind  a  rossz, mind a 

jó hézasségokat újratermeli. Családi szerepeit ki-ki oda-

haza tanulja. 

A sok kivdnnivalót hagyó lakhelyeket felkereső if ju-
ségvédelmi aktivistak olyan szagokkal, ingerekkel, olyan 

ldtvdnnyal találhatják magukat szemben, amely megütközést 

vlt ki bennük. Vannak is, akik nehezen tudnak a közösség-

ben elfogadott illemszabályok szerint viselkedni. Negatív 

dlldspontra helyezkednek /pl. nem akarnak helyet foglalni, 

elutasítják, ha valamivel kinélj.k/. A vrható helyzettel 

előre számolni kell. Nem szabad ellenérzést kimutatni. U-

gyanezt kell elmondani más találkozésokról is, legyen az 

a tanácshéza helységében, iskolában vagy másutt. 

Szép családi kapcsolatok alakulnak ki az örökbeforra-

dó /valamint annak rokonai/ és az örökbefogadott 17ózUtt. 

Az dllami gondozott gyermeket a gyulai gyermek- és ifjú-

s'gvédő intézet adja örökbe. Az örökbefogadó az intézet-

től kapott ügyiratokkal a csecsemőotthonba megy. Eldönti, 

hogy melyik szóbajöhető kisgyermeket vállalja. Drasztikus 

mód az, ha ezt követően azonnal haza is viszi. Azok jár-

nak el helyesen, akik gyakran bejönnek a kicsihez. Ha i-

dejük engedi, elmennek vele a vdrosba sétálni, strandra, 

játszótérre. Közvetlenségükkel, türelmükkel, tapintatuk 

kal mér akkor el tudnak érni némi kötődést. Vannak örök-

befogadók, akik a hazavitel utón néhány nap szabadságot 

vesznek ki. 

E vidéken sok örökbefogadó a gyermek utónevének meg-

változtatáséért is folyamodik a gydnhatósdghoz. Az örök- 



- 127 - 

befogadás titkosságával kapcsolatban minden megkérdezett 

s felvilágosítás elve alapjen áll. Csak a "mikor" ás a 

„hogyan" tekintetében nem egységes a szemlélet. 

Tudunk még maradi családokról, ahol a gyermeknek 

hallgass a nave. Az imperatívuszok sorozatának vissza-

szorított harag, sértődöttség, belső feszültség, agresz-

szivitás a következménye. Az ilyen indulati összetétel 

a kriminalitási készség<  hordozója. A gy-ermek az elinté-

zetlen indulatok, a dac és a világgyűlölet érzelmi álla-

potába kerül. Mintegy feladva mag é t, züllötté lesz. Kri-

minalitással nem ;.csak a "felnőttkora" /18 év feletti/ fi-

ataloknál találkozunk. „Fiatal'_-orúak" /14-13 év közötti-

ek/ és „gy vrmekkorúak" /14 év alattiak/ kőrében szintén 

ismertek ily a jelenségek. 

„Polgári" azpmmel nézve nem maga a kriminalitás 

ténye a döntő, hanem az o  .ész személyiségre kiterjedő  

fejlődési zavar. Ez viszont jórészt a családban gyökere- 

zik. 

Mivel a bűnüldöző szervek az ifjúságvédelmi háló-

zattal kapcsolatban állnak, a fiatalok bűnözéseivel fog-

lalkoznunk kell. regjegyezzük, hogy az igazságszolgálta- 

t 	is leöföbb céljának a megtévedt fiatal reszocia- 

lizálását  tartja. 

A szülők alkoholizmusa gyakran az utódban is köQetés-

re talál. A Farázdac.;ok, a testi sértések elkövetői 

nagyrészt részeg fiatalok. 

Nem egyedi az olyan eset, ahol a szilő gyermekével 

követtet el búncselekmériyt, bizva annak b ü n t e t- 
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h e t e t l e n s é g é ben. 

A szülők müveletlenséfe a tanulás tekintetében rosoz 

starthelyzetet jelent. Ha a gyermeket mégis beiskolázzák, 

könnyen abbahagyja a szakmai tanulást. Jó esetben az i-

lyenek segédmunkások lesznek. Nem kitartóak. Vannak, akik-

nek munkakönyvében sok munkahely szerepel /többnyire 1eg-

czakitásokkal/. Érkeznek visszajelzések, hogy egyes fia-

tal vádlottak a tárgyalás előtt. foglalják el utolsó mun-

kahelyüket. Ennek az a célja, nehogy a közveszélyes Mun-

kakerülés vadjával is számolnia kelljen. 

A bíróság elé álló ifjak na. y részénol- rendezetle- 

nek a családi körülményei. Ebből menekülve kerülnek olyan 

társaságba, ahol megtalálni vélik azt, amit a családban 

nem kaptak meg. 

Egyes gyámható9gok panaszolják, hogy az 
ügy s zség tál és a birósá tól ritkán érkeznek 
jelzések. Ha  mégis 2  akkor  azok csaknem kivétel 
nélkül az azonnali gondozásbavételre hivják 
fel a figyelmet. Ez a szignifikáció megkésett-
ségére utal. Ugyanakkor már itt megjegyezzük, 
hogy a kioktatásos megtagadásokkal párhuzamo- 
san a gyámhatóságoknál védőintézkedéseket kez-
deményezett a fiatalkorúak ügyésze. 

Békés megyében 1976-ban 6o gyermekkorú követett el 

buncselekményt. x  

Gyulai járásban: 

Gyula-városban: 2 

'Tezókovácsházi j-ban: 2 

Orosházi járásban : 6 

Orosháza-városban : 5 

x Az adatot /bontásban is/ a Békés megyei Tanács VB 
gyámügyi csoportja szolgáltatta 
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Szarvasi járósban: 1 

Szervas-városban: 4 

Szeghalmi 	járásban: 11 

Békéscsaba-városban: 19 

Békés-vrosban: 3 

A fiatalkorúak büntetőjogilag is felelősságre vonha-

tók. 1976-ban 169 terhelt volt. =  

Fiatalkorú elkövetők széna 	169 
biínügyek s téma 	166 

fiatalkorú elkövetőkből meg- 
vádolva 

nyomozás után figyelmeztetve 

kioktatssal megtagadva 

Az intzzkedéce.k rőszletezése /1976/ 

81 

6o 

.9 

bíró i megrovés 22 

próbára bocsátás 18 

javító intézeti nevelés Ó 

gyógyító nevelős 5 

A büntetések részletezése 

végrehajtésra kerülő szabadság- 
vesztés 21 

felfüggesztett szabadságvesztés 17 
.

avító- nevelő munka 2 

pénzbüntetés 14 

Békés megyében fiatalkorúak fogháza és börtöne 

nincs. 1975 dec.31-ig az elitélt fiatalok először az 

Átmeneti T1evelőintézetbe /3p.Szőlő-u.6o/ kerültek. 1976 

jan.ol-től közvetlenül f továbbiakban  felsorolt intéze-

tekbe kell utalni: 

z Az adat /differenciélésban is/ a Békés Hegyei 
Főügyészség /7yula / 1977 évi február 04-i je-
lentéséből kiírva 
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börtön- vagy fogházbüntetésre: 

javítóintézeti nevelésre: 

gyógyító nevelésre: 

Tököl 
/fiuk és leányok/ 
Aszód 
/fiúk/ 
Bp.Pozsonyi-u.36 
/leányok/ 
Bp.zőló-u.6o 
/fi / 

/Az elitélt fiatalkorút a rendőrség sz° l-
litja e1 7  Bizonyos eset Ifiben a törvényes kép-
viselő kisérheti be, a orróság idézése utén, 
72 órán b9lül. Ha  ennek nem tesz eleget, ak-
kor az elitélt fiatalt a rendőrséggel előve-
zettetik/. 

A differenciáltabb ítélkezési gyakorlat preventív ha-

tésa erőteljesebb. Kriminálpedac-ógiai célkitűzés, amely 

szerint a fiatalkorúval szemben rendszerint nevelőintéz-

kedést kell alkalmazni. /Btk.87.§-ának l.bekezdése/. A 

Békés Megyei Főügyészség tapasztalata szerint a bírói 

megrovás nevelőereje fokozódot4a megelőzésben. /Néhány 

bűnelkövetés "sikerélaénye" viszont további motiváéiós 

tényezőként mutatható ki/. 

A humanista alapállást tükrözi a rendőrségtől a bí-

róságig: nem a fiatalember ellen harcolnak, hanem a bín 

ellen. /A fiatalkorúak ügyésze 1976-ban 5o ügyben vál-

toztatta a rendőrség védemelési javaslatait megszünt-

tésre. / 

Disszertáló 1977 szept.o8-án, xjelen volt 
egy fiatalkorú bunözó tárgyalásán. Figyelembe 
vették a következőket: 

A vádlott sok igazságtalanságot szenvedett 
el a brutális apától. Az apa büntetett előéletu. 
Miután szabadult, italozott ;  gorombáskodott. A 
gyermek volt kénytelen anyjak is megvédelmowni 
tőle. Az édesanya, hogy ne sinylödjön, állami 
gondozásba adta... 

x ;1 Gyulai Járási Bíróságon, mint Fiatalkorú-
ak Bíróságán 



- 131 -  

Fiatalkoru R.J., P.•...-n, 1975, szeptem-
ber 28-án apján emberölést követett el. A Me-
gyei Bíróság /Gyula/ 2 /kettő/ évi és 6 /haö/  
hónapi szabadságvesztésre itélte.  

Az indokolásban ez áll: „...családi kör- 
nyezete sivár volt. A vádlett apja, idős R.J.,  
sértett italozó életmódot felytat•tt ... a csa-
lád tagjait  durván bántalmazta ... alkal•msze-
rü munkával szerzett keresetét nem adta haza,  
azt elitta. Idős R.J-né nem tudott a gzf•rmek  
tartásáról g•nd•skedni ... a fiatalkerti vád-
lett állami gend•zásba került..."  

Az itélet ellen fellebbezést jelentettek  
be. A Legfelsőbb Biróság enyhitő körülményként  
értékelte, hegy „ ... a s ért • t t c s a-
l á d j á v a l szemben 	durva  
b á n á s m ó d• t t a n ú s i t• t t ...  
... súlyosan megsértette a szocialista erkölcsi  
szabályokat. A büntetés mértékének megllapi-

tásánál figyelembe vette a Legfelsőbb Biróság  
azt is, hegy a fiatalkarú vádlett és annak é-
desanyja, hiába fordult több izben a hatósá- 
g•khez védelemét, a sértett türhetetlen maga-
tartása miatt. "  

Az emberek egy részében megdöntött elméletek .16-

itéletei élnek t•vább. A bűnözést elsős•rban vagy  

csakis belső, az egfénben rejlő tényezőkre vezetik  

vissza.  

„A bűnözés ... lényegében személyiségzavar, amelyhez  

rendszerint suly•s érzelmi s é r ü l é s e k ,  

e g y e n s u l y b• a 1 Q s• k /kiemelés tőlem K.J./  

vezetnek el."XI  

Budapesten kelt jegyzőkönyv alapján  
z~c Dr Kelemen László:  

A pedagógiai pszichológia alapkérdései  
Tankönyvkiadó, Budapest 1967, 332.•ld.  
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Kaloideszkópkípet adtunk az ifjúságvédelem perszoná-

lis alakjairól: gyerekekről, szülőkről. Az inti zaényrend-

sz.erben a#s-ais koordinátákban találjuk éket. A transz-

poziciók ellenben nagyon gyakoriak. Igy a hálózat 

gaiban" "felhőt" képeznek. 

Nigsdk mast  az egyes objektuzokat is figurális ténye-

zőket A 82.eldali aims érzékelteti, hogy a gyeraek- is 

ifjúságvédolai albizottsíg a gyiahatósággal van a legsse- 

resabb keepericióban. 

A tanács végrehajtóbizettságek szakigazgatísi  

szervei. A gyíahatóságok  

A szakigazgatási szerv a végrehajtéibizettságnak köz-

vetlenül altrendelten aikódik. .Ágazati csoportjai közül 

bennünket az igazgatási csepert érdekel, miután a spáaü- 

gyi hatáskörök is ide tartoznak. A gyámügyi adminisztrá-

ció sikeresélyeit növeli az a köriilaény, hogy a lakásügyi-

egészségügyi-, is szociális gendezási hatáskörök is  álta-

lában az igazgatási csepert kezében vannak. /Nagyvárosok-

ban ás magasabb szinteken a differenciáltság nagyobb f•-

kú/. Az igazgatási csoport vezetője többnyire a tanács- 

elnök helyettese is. A gyázügyi előadó az 6 közvetlen 

irányítása alatt áll. Természetesen a tanácsi apparátus 

mis tényezőitől is kap instrukciókat. Orosházin pl. a vá-

rnai tanács adveládísügyi oszt'lya az oktatáspolitikai 

határozat zegjelenése óta rendszeresen tájékoztatja a 

szakelőadót, az iskolákban folyó if juságvédelni munka  

helyzetéről. 
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Az uj taaicstőrvéay k iiővitet .te a helyi öakerninyzat 

is a közpesti kormány kettős irásyitása alatt n(Íködő ta-

nácsi szakigazgatis hatáskörét. "Lelkes, példamutató, fá-

radhatatlan aunkijukrfl adnak tanúsiget ... a bélnegyeri 

tanács előljárfi, akik nemcsak hivatalos, de nagiaéletük-

ben is, apai gondospiggal őrködnek a község ifjúsása er-

kölcsi élete felett."' A kinevezett gárdájú szakigazgatást 

felsőbb hatóságok alá rendelték. Az íllanigazgatis az al-

bizottságekt .il inforaicifkat kaphat, ha  esetleg  a gyán-

hatíság bürokratikusan dolgozik a gyermek, a szülő ás az 

illan rovásira. Igy a korrekcifkra idejében ser kerülhet. 

Medgyesegyházáa és Battonyán a szakigazgatási szerv ve-

zetőjét szükség esetén arra alkalmas ügyintéző helyet- 

tesiti. 
A gyámügyi vezetők rendszeres központi tájékoztatá-

sira nagy szükség van. /D-ám a szakelőadó a járási i-

gazgatisi osztályt körte, hegy N.N. ügyében "tegye meg a 

szükséges intézkedést." Pedig az olyan momentum már 1969 

éta a község hatáskörébe van utalva/. A békés Hegyei 

fiatalkorúak ügyésze pl. 1976-ban részt vett a gyámügyi 

előadók szervezett továbbképzéséj. Kidolgozták a felderi-

tésre, valamint a teaelőzésre nézve az akcióprogram  i-

ráinyelveit. 

A gyermekvédők minduntalan keseriiséget, gondot lit- 

mak. A  „gyévésektől" - ahogy a kéznyelv nevezi őket. - el-

aélyUltséget, türelmet, megirtóst kivinnak. A gyeraeki 

= A volt Békési Jásisi Tandems levéltári aayagib:il. 
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serlakat, az ártalmakat fogadóórákon ós körayezettanulaá-

nyekaa ismerik meg. Serra érkeznek a jelzések a kis 

ciensekről." 

Kialakul pl. a vilisek alapképlete. A fiatal pár el-

hatirezza, hagy mire a gyesek megérkezik, összetakarita-

nak egy lakásra való belép ddijat. Megszületik a  kicsi.  

Szépen be is rendezkednek. Néhmny év múlva új kapcsola-

tot keresnek. A gyerekkel les feglalkazaak - a szemszélek 

látják el. Viszont egyikőjük se akar elvenni a lakásból. 

Sőt a baritet, illetve a barátnőt is •dah•zzik. Ilyenkar 

közbelépni kötelesség. 

Kedélyes-derds történetek isleretlenek itt. A gyisha-

tésigek nunkálkadása folyamatos. szinte n•nst•p jellegű. 

ujaas és djaoD aktacsomók kerülnek az asztalra. zivszs- 

ri tóau sz•ltsrú ü;yeket kell kiiatezai.  /Az tigyiratf•rga- 

les grafikus ábrázolásit 1. a 135.•ldalen/. Egy-egy kis-

karú aktái „előaiii ivrea" vannak elhelyezve. 

Az itt dolgozók többet tesznek, mint amennyit sunka-

köri kötelezettségük előír. Nem hivatalnokok, hanem gyer-

mekvédők. Hivatástuáat, aegszillettsig fűti őket. Ekből 

az alapállástél figyelnek és szükség szerint közbelépnek, 

a tételeses reaiszerezett szabályok alapján. 

Azok a szi116k a „legönérzetesebbek", akik éppen a-

lapvető felatatukat, a nevelést hanyagolják el. Jelenete-

ket renéezaek. 

A leggyakoribb aéaa: 

- apai, anyai lelkiismeretességükre való hivatkozás, 

- a cáfolat ntás - kijeleatik, hegy a tanéicsaak 
semű köze az 6 gyermekük sersáhaz2 
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Gydrahatás€ígi ü ;yiratf•rgal•a 

az idő függvényében 

6•  

S• 	  • 

	

197. 1971 1972 	1973 1974 	1975 	1976 
S•  • 

	

197. 1971 1972 	1973 1974 	1975 	1976 

:3elépő utasités•k: :3elépő utasités•k: 

Kimenő jelentések: _ i _ . Kimenő jelentések: _ i _ . 

Az adatokat sz•lgéltat6 helységek lélekszére 
széntani középértékben: 5628 

Az adatokat sz•lgéltat6 helységek lélekszére 
széntani középértékben: 5628 

Az abszcisszdn /X/ s p•1rQri évek, az erdind- 
tdn /Y/ az akték azdaa van feltüntetve. 
Az abszcisszdn /X/ s p•1rQri évek, az erdind- 
tdn /Y/ az akték azdaa van feltüntetve. 

• • 

X X 
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/felytatis a 134.sldalríl/ 

- az ifjuságvédelemben alkalmazhat' jogi eszközök-
re Tall figyelmeztetés utia - igérettétel, hogy 
ezentúl töki  gondjuk lesz a nevelésre. 

A aatatartiisra ko-telezés a szülöTel /kisksruval/ 

szeatien az összes intézkedésnek mintegy harmada. 

A gyáaagyesek legjsii lelkiisneretuk szerint cselek-

szenek.rlőise persze isaerniök kell a testi-lelki előzaé-

ayeket /aaasaézis/ és az aktu'ilis dllapstot is. Alkalman-

ként radik'lis dáatéseket kénytelenek hozni. De addig 

szómms intézménnyel, hivatallal, személlyel vítatjék meg 

leendő határozataikat. 

A1 eadrődi gyüahatf ság főként az egészségházzal épí-

tett ki jí kapcsolatot. 

Ha a gyáshatisag a figyelmeztetéssel nem ér célt, a 

szülő munkahelyének gyereekvédelai felelősével teremt kap-

csolatot. Szükség esetén a gyermeket a nevelési tanácsa- 

dihoz kiilli el. Sulyos esetben a szülő munkahelye tár-

sadalmi eirísigának a figyelmét is felhívják az ügyre. 

Csak a legvégső esetien kerül sor az illaai gondozásba 

vételre. 

Az albizottság és az egész aktivahálizat táaogatása 

nélkülözhetetlen. A jár'si•írísúgok is segitik a munkát, 

u.gy, hagy népi ülnököket delegálnak a tárgyalásokra. 

A Békési Járási Gyáahatíság pl. a Gy-gyerekek inté-

zeti elhelyezését vélte célravezetőnek. Az anya ehhez nem 

járult hozzá. Ezért az iskolához fordult javaslattételért, 

véleményezésért, hogy aéltínak találja-e a családot neve-

lési segélyezésre. 
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A jó együttadköáés ereáaéfl,ye, ha bizottsági tagok 

készitik el a környezettanulmányt. Az összeg kiutalása 

a-tán pedig ők vásárolják meg a gyeraekek saleivel e- 

gAtt a ruházati és élelaie:ikkeket. 

Némelykor a lakóbizottság megkeresése figyelhető 

neg. 

Vonatkozó kormányrendelet eiaében . .állani g.náp . sko- 

áásra" változtatta a gyáaagyi tevékenységet. Valóban., a 

tartalpi is ennek Hegfelelő. 

A jogszabályi gyáHhatásligi intézkedések néhány aoz- 

zanata air felszinre került. A továtilaiakyan aég egyes 

f•atos és  eddig flea tQrgyalt momentumra keriil nor. 

Védő- és iviifltézkeáásek  

Nea korlátozzák a sziilői feliryeleti jogot. 

Utfgpai•zás  

Az utógondozottak száma megyénkben kicsi. Ez jórészt 

a szervezett megelőző munkának tudható be. 

Cél: a tiiri i eljárás, illetve a ü'iatetésvig _rehajtís 

befejezése  után  a fiatalkori ne maradjon magéra. A visz- 

szaesés megakadályozása az utóbbi években kivétel mél- 

kfiil a hivatfisos pártfogók vállára nehezelett. z  Az utir•a- 

Zozii tevékenység társadalaasitására nagyobb az eltérés. 

Rea,ákivüli s-erélyezés; 

A gyánhatíságek az anyagi nehézségekei. készpénz-, 

Dr.Jívoresik Síaáor /Békéscsatia/ 	 főelőa- 
di  közlése  sprat* 
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ruhasegély, napkőzi otthoni dijak megtéritése farmájtbaa 

igyekeztek könnyíteni. Az 1976-ban  igy segélyezett 25ee 

kiskard sztma közelitóleg azonos az 1975 évivel. A  se-

gélyezésre viszont 25s ees Ft-tal nagyobb: összeget: 852 eee 

forintot használtak fel. 

Rendszeres nevelési segélyezés  

A prevenció  viszonylag új iatézménye. E segélyezés- 

aemben réezesitett gyermekek sztma 1976-ban 384-re emel- 

kedett. A 13. családba tartozé ezen kiskarúak megyei se- 

gélyösszege meghaladja a 2 600. *es Ft-tat. A segélyezés 

pinzb.eni /goadaztai dij/ vagy természetbeni /rahizat-, 

tanszerellitts/ juttatásokb41 ill. /Az esetleges árvael- 

látíst., illetve ösztöndijat figyelembe veszik/. 

Intézeti elhelyezés 

1976-bam 15 csalid 2a gyermeke részesült intézeti 

elkelyezésben.. Kivtnatae, hagy a gytmhatísigok fekazettan 

előtérbe helyezzék ezt, a szülői feliégyeleti jeget alig 

érintő jogintézményt. A csaltdi pitléket vúltazatlannl 

felyésitjik. A Békés megyei Fóagyészség gyakori törvény-

sértéskint tllapitotta mea, hegy az ideiglenes hatéilytt in-

tézeti beataléissknil a serenkivilliség esetenként sérel-

met szenvedett. 

illami geada zt $  

Az tllami genieztabavétel uttn /csakúgy, mint a esa-

ltdbafegadts esetében/ a szülői felügyelet szünetel. Da 

a csaltdjagi törvény értelmében a szülőnek akkor is joga 
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van érintkezni gyermekével. A gyermek jogvédelme, gendezúi-

sa nea függhet a szülők erkölcsi életétől. /Pl.letartá z-

tatás, vagy szabadságvesztés-büntetés végrehajtása eseté-

den/. Ha az állami gondozásbavétel egyetlen oka a környe-

zetlen élő tbc-s beteg,  akkor gondozási díjat nem kell fi-

zetni. /Egyébként a megállapított összeget a szülő mun-

káltatója a  tanács költségvetési száalá j'ira utalja át/. 

Vérségi kihelyezést  a megkérdezett - zömmel szeghal-

mi járási - gyámhatóságok egyike se kezdeményezett. 

A gyáahatíságak a fiatalgoruaic idniagyeinek többségé- 

ben jeg.yzőkönyii figyelaeztetést alkalmaztak. Szükség e-

setén a tirgybaa aliizsttsá=i tárgyalást kezdeményeztek. 

Vésztőn 1975-ben 2, 1976-ban 6, 1977-ben pedig 5 lát-

hatási üggyel  foglalkozott a szakigazgatási szerv. 8 e- 

s etiaen megegyeztek a szülők, 5 alkalommal viszont határa- 

sa ttal döntött a hatóság. Az ilyen ügyeknél nem mindig 

szülői vagy nagyszülői öntudatlaíl kérik a beavatkozást, 

hanem az elvált, vagy különváltan élő szülő bosszantására. 

Ugyancsak Vésztőn az 1975-1977 évekien mindössze 

3 kiskoru kért házasságkötéséhez gyámhatósági engedélyt. 

A megelőző 4 élcben 25-en folyamodtak. A csökkenés magya- 

rázata: a családjogi törvény módosítása óta a nőknél 16 é-

ves korig. szükséges engedély az ,.igen"-h .ez, aig karátian 

ez 18 éves karig volt  engedélyhez kötve. Kiskorúak háza-

sodásának kérdésében községi gyámhatíság nem határozhat. 

Nagyközségi szinten kezdődik e hatáskör. Mire azonban az 

albizottság összejönne, addig sokszor már dönteni kell. 

/Házasságkötés iránti engedélykérelmet a fiatalkorú az 
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anyakönyvvezetőnél is előterjeszthet/. 

A falvakban a szakelőadó más reszsrt.kkal is le van 

terhelve. Szociálpolitikai ügyvitellel majdnem mindenütt, 

s gyakran az egészségüggyel, sőt a pénzüggyel is. 

A kormány 1969-ben a gyermekvédelem fejlesztése ér-

dekében a központi anyagi eszközök keretét kibőCatette. 

A tanácsok erőf.rróisai is hozzájárultak a feszültség csök-

kentéséhez. Minisztertanácsi határozat jelölte ki a to-

vábbfejlesztés irányait. Attól kezdve a társadalmi szer-

vek is fokozták támogatásukat. Gyula és Orosháza 1978-ban 

több, mint ötvenezer forintos előirányzattal rendelkezik. 

A megyeszékhely tanácsának költségvetésében, még nagyobb 

összeg használható fel. 

A gyámügyi előadók  a területileg illetékes általá-

nos iskolákat esetenként felkeresik az egyedi ügyek meg-

oldása céljából. Viszont 6 adatszolgáltató középiskolá-

nak csak egyike adott p.zitiv értelmű választ. /A Békési 

Gimnázium egyik állami gondozott negyedikesének pályavá-

lasztási ügyében./ 

Feltételezhetően ez nem a munka lelkiismeretességé-

nek nagyfokú differenciáltságát tükrözi, hanem jelenlegi 

tankötelezettségi törvényünk logikus folyománya. Az vi-

szont az isk.latipustól függetlenül elmendhatí, hogy a 

nyilvántartások évi egyeztetését rendszerint az iskolai 

ifjúságvédelmi felelősök kezdeményezik - /ha kezdeményezik/. 

A szakigazgatási szervnek a fejlődés folyamatában 

vizsgálva a demográfiát, sz.cielógiát, néprajzot, stb. s 
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azskat integrólva kell vezetni a gyAmUgyi munkAt. A he-

lyi tanAcsak önállésAga f•kozódik. De ugyanakkor a köz-

penti irAnyitia érdekében a megyei tanAcsnak felelős 

“helyi parlazentté" kell fejlődnie. 

Sok Ulnae*,  szeretet  és 

töretlen  •Dtimizmua kell a 

“gyévéa" munkikoz. Hinni a 

csalAd intézményének ii661- 

16sAgAban. 

J61  összefér  ez a ..Gyer-

mekvédelmi Napok" kampAnya-

ival is. A programok közül 

kettőt a 142-144.•ldalak•n 

mutatunk be. 

Meghivó mind en irji-

sAgvidelmi albizettsAgi tag 

is kapatt. 

A Békés megyei 
197.  /mijuzi/ 

Gyermekvédelmi Napok 
emblAmija 

P.H. 

A Gyermekvédelmi Napok rendezőbizettsAgának 
seghivókArtyija 
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Gyermekvédelmi Napok Békés megyében 197• 

IÉKÉSCSABA VÁROS 

Május 14-én, 9 óra 

A vkr•si Gyermek- és Ifjúságvédelmi Albizottság 
ankétja 

Megnyitót tart: Babák György, a Városi Tanács 
vb elnökhelyettese, a Gyermek- és Ifjúságvédelmi 
Albizottság elnöke. 
A fiatalk•ruak bdnözésének okai, körülményei, 
helyzete. 
Előadó: Dr.Árvay József, a fiatalk•ruak ügyésze 
Karreferátum: 
Z•Szabó Károly rendőrőrniggy, a 
kapitányság munkatárna: 
A fiatalkari e nözés alakulása 
Megelőző intézkeiések. 
Karreferátum: Rózsa Imréné, 
a K•nzervgyíir személyzeti vezetője: 
A fiatal•kkal való foglalkozós 
a Békéscsabai Konzervgyárban, 
az 1916/1967.sz. karmányhatár•zat tükrében 
Békéscsabai K•nzervgyár 

Május  21-én, 15 óra 
If júsiági ankét a Vár•si KISZ Bizottság 
rendezésében 

Az ifjúság helye, szerepe és feladatai 
t'rsadalmunkban 

Előadó: Dr. Va jf Péter, a KISZ KB titkára 
Karreferátum: Richweisz Ferenc, a városi KISZ-
-Bizottság titkára 
A békéscsabai ifjúság helyzete, 
nevelési feladatok a munkahelyen 

Ifjúsági Ház nagyterme 

Május 25-én, 17 órakar 
A Városi Nőtanács Pedagógiai Bizottságának rendezésétien 
előadás szülői munkaközösségek részére 

Az iskolai- és az iskolán kívüli nevelés, 
az. V.Nevelésiágyi Kongresszus tézisei tükrében 
Előalf: Dr.Ág•st•n Gyöggy, 
tanszékvezető egyetemi tanár 
Városi Tanács nagyterme 

Városi Rendőr-

Békéscsabán 
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Május 18-29.  

Az dltal~i~} .s isk®ldk Es az  úttö.rőcsapatok rendezésében: 
N Bi~n és btinhődés"  

A fiatalkorban elkövetett 4sncseleknények  
olui, következményei, megelőzéstik  
Filmvetitéssel egybekötött előadds  
Előadei: Miklós 5dnder renciórőrnpay,  
a Mtjyei Főkapitdnysdg fáelóadó  ja  
A város 41talnn:s- és középisk.ldiban  

Ié jus 26-4n, 9 óra  
A gyermekvédelmi napok tapasztalatainak önszegezése  

Beszámol: Kökényeai Ti ber, iigyrendi titkár  

A gyermekvédelai akt(véik munk4jdnak elismerése  
Tarszót mend: Bebök György,  
a Vdr.si Tanács VB elnökhelyettese,  
a Gyermek- és Ifjúsúgvédelmi Albizottság elnöke  
Városi Tandes kisterme  
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Gyermekvédelmi Kapok  Békés aegyéien 1)70 

MEZÓKOVÁCSHÁZI JÁRAS 

Május 14-én, 9 óra 
Gyertek- ás Ifjúságvédelmi ankét 

A gyermek- és ifjúságvédelem időszerit kérdései 
Előadó: Kovács László, 
a Megyei Munkaértekezlet ügyrendi titkára 
Mezők.vácsháza, Járási Miivelódési Központ 

Május 2•-gin, 9 óra 
A Járási Nőtanács kitiővitett ülése 

A család felelőssége az ifjúság nevelésétien 

Előadó: Kna lesek Pálné, 
a Megyei Nőtanács Pedagógiai Bizottságának vezetője 
Nyílt nap a Battsnyai Nevelőstth.nlan 
Vezetője: Sipes Péter, igazgató 
Battenya, Nevelőstth.n 

Május 21-én, 9 óra 
A Járási KISZ Bizottság kibővített lilése 
Mezőhegyesen 

Az 1.16/1967.sz.K.raányhatárszat 
végrehajtásának helyzete, pr.ilésái 
Előadó: Szikszai Ferenc, a KISZ járási titkára 

Nyílt nap a Mezőhegyesi Szakmunkásképző Intézetben 
Vezeti: Magyaróvári Mihály, igazgató 
Mezőhegyes, Szakmunkásképző Intézet 

Május 26-án, 9 óra 

A Járási Gyertek- ás Ifjuságvédelai munkaértekezlet 
zársülése 

A gyermekvédelmi napsk tapasztalatainak 
összegezése 
Előadó: Barta Bálint, ügyrendi titkár 
A  gyermek- ás ifjuságvédelea aktívái 
munkájának elismerése 
Zárszót a.nd: Földi János, 
a Járási Tanács VB elnökhelyettese, 
a munkaértekezlet elnöke 
Mezőkvácsháza, Járási `fanács nagyterce 
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Gdmhatós4gi hat rozst Legtdmad4sa iránti c rrc 

mezkérdezettek körében - nem volt példa. körösla-

d4nyoan azonban, kevés esetben, az érirliettek jogorvo :-

lati kérelmet nyújtottak be. A vésztői gygmhatáségval 

sze:,iben egy láthatási ügyben történt ügyészi óvda. Le-

gyei ei karasztma tsze tbei: is miniiüdlis számú hit arozut 

bizonyult jogszabálysértőnek. 

A gyámhatósági munkdbau miruiennapos a kbrnyezetta-

nulmánykó3zitá>. . vógreha jtóbizottc 'g s...ak ..gazgatdei 

szervének ves,eb- je a hivatali apuarétusbói kijelölt 

ügyintózZt vizza meg R csal áL5tvgat s megtételére. De  

igénybe vehetd a ueveldszUlói felügye16, az iskolai 

gyermekvédelmi me  bi zott, osztályfőnök, ta:.itó, óvónő, 

hivatásos párbogú  is. hirom éven aluli, illetőleg óvo-

d= ca nem járd hat éven aluli kiskorút érintő esetten a 

védónót bízzák meg. Kárnyezettanul.r+i megir1s4r.a a 

vólemáriyezés :lkószitésére viszont n sy4 ,Atat6s'»& az 

albizetts4g tagjait es aktiv4it is felkérheti. 1 hivata-

Ii titoktLrtás kötelezettsége rájuk is érvényes. 

Az els o ldt®gatés főként n hel.yzetf<:l.aidrés,  

na 

 

következők pedig mir.dinkdbb a taudcsad3s alkalmai. 

Ahhoz, hogy jooban befogadjanak, helyes előzőleg 

kapcsolatot teremteni valahol a családfővel. FGleg az 

első 'ldto$atas 	jó, ha nem v áratlanul érbez3rik. 

Cip'nyteletieken oev4lt gyakorlat, hogy előzőleg a  

telep va jdd j4t, vagy mos tekintélyes tag j4t keresik fel. 

Vele ngyItt tesznek l4tovatást egy-egy családnál, vagy 

megkérik, hogy a laklisig kleérjen el. Az  0 jelenléte él- 
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tal'ib a megalapozza a család bizalmát, a munka eredményes-

ségét . . 

Speciális kértésekien csak tanácsi közeg . vagy hi-

vatáses pirtfogf adhat szakmai tanácsot. 

A családlátogat4s tartalmazzon minőig meghiváat /pl. 

szülők akadémiéjára, Vöröskereszt-szervezetbe/ is. 

Az alábbiakban egy békéscsabai befogatislehetőség- 

vizsgálati környezettanulmány-részletet mutatunk ise. 

„Csaláái körülményei rendezetlenek. Több. 
testvére van. Ezek családjogállása nem minden 
esetben renáezett. R. édesapja jelenleg is hii- 
zsasságon kívüli életközösségben él 0.M.nevü nő-
vel, akinek szintén több gyermeke van. Azok kö-
rülményei sem rendezettek. M.R.édesanyja, Bé-
késegaba, ....-u. ..sz.alatt lakik. Ez a lakás 
rossz minőségi állapotban van. Éppen a vizsgá- 
latot megelőző napen - gyullait ki, rejtélyes kö-
ríilmények között. ... 

Valamennyien tbc-s megbetegedésben 
szenveánek. ... 

... A csalás: msrális életvitele a környé- 
ken közilmert és megütközést kelt. Alacsony ér-
telmi szinvonalon állnak. Irástudatlanok a szü-
lők is. Az alapvető együttélési szabályokat se 
tartják tiszteletben. Egész életvitelüket az 
ösztönszeriiség jellemzi. 

Szerzett tapasztalataim alapján, az a meg- 
győzőáésem, hogy a jelenleg intézetben nevelke-
áó lánynak nem volna célszerig édesanyja kör-
nyezetébe visszakerülni. 

Jfináulatú, megfelelő érzelmi töltésfix pat-
renálás mellett esetleg rá lehetne nevelni a 
rendszeres munkavégzésre. 

A szülőkkel való kapcsolattartást nem ve-
tem el. De a családba való hazabocsátást nem 
támsgatom. 

Békéscsaba, .... 

N.P. sk. 
/hivatalos közeg/ 
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Egy féltestvér-féltékenységet dokumentilf jelentés 

részlete, szintén a megyeszékhelyről. 

... A családban jelentkező konfliktu-
sok oka a kétféle gyerek. K.M. a házasságkö-
tés idején vállalta, hegy a korábbi házasság-
bál született gyeraeket sajátjaként neveli, 
gondozza, ápolja. ia.Á.nevii gyermekük Regszü-
letése után azonban a dolog nagyon megvál-
tozott. Minden figyelmét, türelmét és gondos-
sigát esak Á-ra forditotta. 	gyesek- 
ről Regfeledkezett. Apró különbségeket tett a 
két gyermek között. A lánynak csokoládét vett, 
a fiu nea kapott belőle. A kislányt gondosain 
ápolta, a fiú elhanyagoltan járt. ... A fiú 
nea játszhatott a kislfny játékaival. Nea me-
hetett nevelőanyjával cukrászdába. ... Ezek a 
motivációk az eltávolodáshoz vezettek. A gyer-
mek idegenkedni kezdett nevelőanyjától. Seány-
féltestvérét se szereti. A szülők között szin-
tén gyengült az érzelmi összetartás. 

M.L.apa, aindkét gyeraekét szereti. 

I3ékéscsama, .,.. 

Dr.N.N. 
/...Oszt.vezető/ 

Némelykor pozitiv előjelű szituációt regisztrálha-

tunk. Mivel ezek aránya elenyésző, s e dolgozat terje-

delmét növelné, illusztrálásuktól eltekintünk. 

Az iskolai igazolatlan aulasztások, az ifjúságvé-

delai ügyek egyik leggyakoribb komponense. Az igazgatók 

többsége, adott esetben, feljelentéssel él. „A aezőberé-

nyi és a köröstarcsai tanács preciz gondossággal keze-

li és tovább intézi az igazolatlan mulasztásokkal kap-

csolatos hatáskörébe tartozó foganatesitásokat.r z  P.Gy-né 

z Békési Járási Tanács VB Müv.Oszt.68/1/1962 ikt.sz. 
Békés, 1962, jan. 2e. Dr.Szász Olga sk. 
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kisegitő iskolai tagozatvezető azonban 1975--ben 

az igazolatlan mulasztások körülményeiről jelenti . : 

" ... szabálysértő szónők állitása szerint ellenni sem-

miféle hivatalos eljárás nea indult. Az iskola nem ka-

pott választ a feljelentésekre vonatkozóan ... Az állan-

dí negatív példa a többi tanukra is rossz l;a tist gya-

korol ..." 

Vannak iskolák, ahol a nevelés egyetlen részterüle-

tével törődnek igazán, az oktatással. /Bár ott is neve-

lésközpontúságról beszélnek/. Súlyos mulasztás az isko-

lakötelezettségi törvény megsértése. De e vaskos mulasz-

tástíl eltekintve utalunk egy szab'lyeértési előadói  nyi-

latkozatra: Gyakorlatilag nem érdemes igazolatlan mu-

lasztisért büntetést kiróni a családokra. A büntetést 

ugyanis csak úgy tudják aegfizetni, ha segélyt adunk ne-

kik. Szerencsére seregnyi példa van a szabálysértési 

bizottság és a vele "egy fedél alatt élő" gyámhatóság 

valós együttadködésére. 

Némelykor zavar származik abbíl, hogy a szabálysér-

tési hatúiskör új jogpolitikai elvei elkerülik az ille-

tékeask figyelmét. Egy Békéscsaba-vársskörnyéki község-

ben, M.É.kiskorú R.É.kiskerü társaságában egy akáeo .a 

bíl 4 db fit kivágott, a azt aegkisérelte lakására szál- 

litani. A szabálysértési főel őadí a mídssitstt 1968 é- 

vi, I.tv.27.§./1/ bekezdése alapján a gyermek ellen sza-

bálysértési feljelentést tett az iskola igazgatójához. 

A " ... hivatkozott rendelkezés szerint szabálysértési 

eljárás lefolytatása 14 éven aluli elkövető esetén nem 
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lehetséges. Y.É. cselekményét elbírálni Önök illetékesek."  

Az iskolavezetés, az amúgy is sok kritikus esetet  prove- 

kiló Y.család ügyében, a gyámhatósággal lépett kapcsolat-

ba. Az ügy az albizottság elé került. Több hivatali- és  

társadatai személyiséget aozgísitettak. A sokassdí kilen-

gések miatt bizottság elé való megidézésre is sor került.  

A Sékés megyei Gyermek- If úságvédó Intézet.  

  

„A gyíahatíság a kiskoru intézeti elhelyezéséről a  

szülő kérelaére, illetőleg a szidd beleegyezésével hiva-

talb l vagy megkeresésre gendesksdik. "= 

( 

)  

res. 	r 	e  

Konvencionális okokból 	 ' 

nem települt át a megyeszék-

helyre. A hatókörzet egyet- 

len helysége se rendelkezik olyan közgenteskodisi ksle-

rittal, mint ez az országhatártól aináössze 7 km-re le-

vő Táres. Szerencsés szintézisben találkozik benne a mált  

és a ma.  

&m a társadalmi kat.egíria természeténél fogva  i-

deológiailag érzékeny. Szocialista értékrendszer alapján,  

világos kantarokkal bsatakeagyak ki a iagyoaányok. Gyer-- 

mekvédeladnk múlt ját s '.n a térségbors jobban meg kellea.  

= 
 

r-..w 

1/1974./YI. 27. 1OK gz. r. 95.§./1/  

Az intézet székhelye. Gyu-

la. Földrajzi , mértani értelem-  

ben, excentrikus fekvésü vá- 
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ne becsülni. A ault a jelen egyik legnagyoirif nevelője 

lehet. 

A kezdet kezdetén elsősorran az árvákat karolták 

fel. A fizikai ellátatlanság elhúritásin kivid a gyer-

mek ér•zeiai, nevelőrési feltételeit is zegvvíltaztatt9k. 

Az  árvaház fenntartója a r.katalikus egyház volt. A gon-

dozí munkát a kedves nővérek végezték. A várnai és az 

íllaai gondozásnak is esélyek a gyökerei. 

Az állam gyeraekvédelai törvényt Bosnyák Zoltán 

készitette elő. A százarfordulí időtáján egyik nyári 

szaiadságát Lukács György főispán vendégeként Gyulán 

töltötte. Itt dolgozta ki a törvényjavaslatot és a vo-

natkozó utasitásokat. Mikor a törvény létrejött és felál-

litották az  állani gyeraekaenhelyeket, ezek egyikét Gyu-

lának juttatták. /Helyesehhen, az állaz átvette az e-

gyesületi gyermekmenhelyet/. Ezt a menhelyet "... töür 

környező várlegye gyermekvédelmi központjává tették."' 

Lukáes sz.rgalaazására Arad mellett Gyula is menhely--

kerület lett. 

Végereéaényren a fövőrost nem számítva Gyulán 

kezdte meg aiiködését az elsó állati gyeraeksenhely a mai 

Kisegítő /Foglalkoztatí/ Iskola és Nevelőotthon helyén. 

Megnyitása 1899. oktíber 3o-án történt.  Későrt egy ado-

mányozott telken felépült az egyeseletes menhelyépület. 

/L.1.5.old./ Az intézet áttelepült. Az állani gondozás Ak-

kor csak a 15 éves korig terjedt. Ellenben 0-éves korú-

ak is itt lettek elhelyezve. A csecsemőotthonokat ugyan- 

= Scherer Ferenc, Gyula v[ros története 
Gyula M.város kiarványa 1938,II.kötet 289.o1á. 
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is jével később szervezték. 

Ennek az épületnek a harmincas években 13.-140 kis 

gondozottja volt. A Gyulai Állani Gyermekmenhely - a  nos-

tani intéset jogelődje - 22 viáéki telepére még több le-

lancet helyezett ki. Zőaiik házassigon kivAl. született. 

Öltözéklik kirivi volt. Igy akarták biztesitani, szökés 

esetdere • felismerést. Két váltísra való febirneai1vel 

látták at őket a telepvezetők, illetve a menhely. Téli-

kabátot .két évenként kaptak. 

A gyulai központban naponta hároaszsr volt élelme-

zés. Az itteni gyermekek többsége a mozgásszervi vagy 

értelmi fogyatékosak körétől került ki.  Ha a nevelőszü-

lőnél történt regbetegedés, akkor onnan is behozták a 

gyermeket. Orvosi kezelőjében szinte rutin-aavelet volt 

a gerincesapelás. 

A felszabadulás után megsziint a megkülönböztető ru-

házat. A gyulai menhely gen&ezí gárdájából már senki 

sincs gyermekvédelmi szolgálatban. /Kevés fontra lehet 

támaszkodni. A  .Keresményi pénzek főkönyve „  alapján 1946-

-bani aüködését zég . nyomon lehet követni/. =  

1951-ben a Gyermek- és Ifjúságvélő Intézet az Ady 

Endre-uteai0.sz.alatti, volt magántulajdonú házba költő-

zött. Ez az épület küllemileg kielégit.i a jó tárgyi fel-

tételek követelményét. New emlékeztet a legtöbb: másmegyei 

testvérintézmény objektaaaira. /Vaarácsss ablakok, ke-

mény tölgyfábil ácsolt kapu stb. / 

z  Gyulai Levéltár 463e-513o. tételszám 



Réti és uj beutaltak  
az intézet udvaron  
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A beutaltak ab-

szalut többsége kör-

nyezeti okokból ke-

rül be.  Majd  rend-

re következnek: ma  

gatartásí zavarok,  

egészségügyi okok,  

s zi~l ők hiánya. Ha  

valakinek a szüle- 	A Békés megyei  
Gyermek- és If jusígvéáő Intézet  

it pl. baleset éri, 	Gyuláin  

egyik napríl a aísikra egyedül aaradhat. Akkor a gyáaha- 

tiság, a lakóhelyi tarács, a büntetésvégrehajt'si inté- 

zet vagy a  rendőrség  azonnal besuíllittathatja.  

Az akták  

természetesen  

sz4m•s esetben  

a szülők ■aga-

tartásúra u-

talnak. Ebből  

szárasztatják  

a gyesek is-

kolakerülését,  

a vastagabb  

csínyeket, a  

biinösts katsireset.eit. Vannak itt javitíintézet'ől szö- 

köttek is.  

Akit. ite Sehoznak, azt mindenek előtt segfüráetik.  

Ezután •Ervsi vizatálat következik. A gyermekfelügyelők  



Intézeti hálószoba  
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és a pedagógusok ittanuleiny.zzák a növendékről készitet.t  

iskolai feljegy-

zéseket és a bí-  

z.nyitvdnyt. A  

kezdeti cél, 'logy  

a gyermek eeeasu- 

,~. A berea-  

áezEs deri je, 
 

harainíi  ja, te-

hét esztétikai  

értékei hatáso-

sat.  

Reggel.i.aEs az int 4zetlaen  

Sor keri4lhet a kb.  egy 
 

hétig tarti pedatítíai, pazi-  

c.h.líriai vi zsgála tra . Yesil-  

lapit ják a növendék intelli-

genciaszintjét, személyiségé-

nek les jelleezőbb jegyeit,  

milyen mértékben terhelhető?  

Ezt kdvetően abba a tanulíca.-  

p.rtba sszt jQk be, amelyikben  

a legjobban fejleszthető. A  

pei.asis,us, aki a gyermeket  

tanitani fogja, mega is részt  
vesz a  feltáró munkában. A  

felsőtaEszatss.k korrepetá- 

lását. azaktanár.k végzik. See ritkán kisesitő í.skolás.k-  

bil Es fltalánes iskolai tanulókból i3sszev.nt tanulíess- 
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pertut kell szervezni. A *unkafeltételek időről-iáőre 

javulnak. .De minden évben több az értelei fogyatékos. 

A gyermekeket többnyire néhány hét után átteszik 

a hegye valamelyik nevelőotthonába, illetvee nevelőszü- 

lőkhöz helyezik ki. Több gondot kellene fordítani a ve-

szélyeztetett gyermekek családokhoz küldésére. Érdemes 

lenne hirdetést közzétenni a Békés Megyei Népújságban: 

a megye nevelőotthonaiban élő gyermekeket szive .sen el- 

küldenék családokhoz a nyári szünidőre. Kedvező tapaszr-

talatok esetén az eljárás a téli- és tavaszi szünidőre 

is kiterjeszthető lenne. Arra kér eddig is figyelemre ér-

dekes számban van példa, hogy egyes csalídok tagjai va-

sárnaponként aeglétegat$k az intézeti gyermekeket. A 

szövődő barátságok egyik-másikából nevelőszülői kapcso-

lat keletkezik. 

Az intézetben fontosnak tartják, hogy az állani gon-

dozott gyermekek előtt ne legyen ismeretlen a csaléid. A 

családhoz tartozís igénye mindenkiben zegvan. 

Aalg azonban az eaittálés aegtörténhet, a azakappa-

ritus reális egyénekkel áll szemben. Nam fiktiv gyeraek-

ideíllal foglalkozik. Olyan nevelőt non találni itt ., aki 

lélekben távol áll a gyermektől. Voltaképpen Makarenkí 

iskol'jához tartoznak. A diaszoe :iitis gyermekeket se ke-

zeli senki valami regenként. 

A 16 éves értelmi fogyatékosak legtöbbször az ottho-

ni áldatlan körülmények miatt non beesáthatík haza. Az 

intézet a Szociális Intézetek Központjához /Bulapest/ 

foriul, szociális otthonba, *unkaterápiás intézetbe va- 
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14 helyezés céljából. Ezek minit fel vannak töltve. Meg-  

üresedésre sokáig kell várni. A Gyulai Munkaterápiús Sze-

citlis Otthon nőket  nem  fogad. Már csak ezért is az  or-

szágos kooperációra kell támaszkodni.  

A Békés megyei  nevelőotthonok  

A gondoskod's új formái köz é tartozik, hogy a ne-

velőotthoni elhslyesis állami gondozásba vétel nélkül  

is lehetséges.  

A betelepitéa többféle úton és kezdeményezéssel tör- 

ténhet. Alábbiakban egy  iigyviteli eljárást dokumentálunk,  

a hivatali titoktartást nem sértő formában.  

Ügyintéző: M.J.  Tárgy: IC.  Z. .. osztá-
lyos tanuló in-  
tézeti elhelye-
zése  

Előadi: H.K.  

Vúiroskörnyéki Közös Tanácsú Nagyközség  
Szakigazgatási Szerve. Vezetőjének  
/ c i a /  

Kedves Vezető -"Elvtárs !  
Kéreg, hogy K.Z. .. osztályos tanulónak /szü-

letett ...-ben, anyja neve G.A., lakik .... inté-
zeti elhelyezését biztositani sz íveskedjék.  

Indokolás  
M r az előző 1974/75-ös tanévben is több iz-

ben elcsavargott, gyakran több napra is.  
Október 3-4-én is mulasztott. AkOr  H.K.gy~ia- 

ügyi előadó egyetértésével a diákotthonban he-
lyeznők el. Október 16-tól a tekergés ismétel-
ten előfordult. Folyó hí 27-28-án is hiányzott.  
29-én, reggel  sem  jelent meg az iskolában.  

Az anyja rendszertelenül dolgozik. Nincs is  
folyamatos munkaviszonya. Igy a gyermeket a nagy- 
szülők „nevelik", akiknek ellenőrzését a tanuló  
könnyen kikerüli.  

A tanuló osztályfőnökével és K.J. if júságvé- 
delai aegbízettal egyetértésben ismételten ja--
vasalom állani gondozásba vételét és intézeti  
elhelyezését.  

Kelt  
N.F. s  
igazgató  
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- /A 155.oliali megkeresés végső ereüéaye/ - 

.. 	 ...Iskola Igazgatíjának 
/ c i : / 

Tisztelt Igiazgatí. Urt. . 

Értesltem, hogy K.Z. .. osztályos tanuló a 
b.-►i nevelőotthonban nyer elhelyeiést 
Urea,  hagy  iskolai értes,tőjét, ciaiinkre 
megktiildeni - szivesked jék. 
K.Z.-t a },-i! Iskoláiba iratjuk be. 

Kelt 
• 

v.J. -né 
amt. ig.k. 

A rendőrsé; fiatalkorú- és gyermekvédelmi osztályi-

ra bejelentett eltinéseknek több mint a felét az inté-

zeti szökések alják. Ok: a szökött, gyermekek többsége 

idegennek érzi az intézetet. Intézményes ifjúságvédelmi 

rendszerünk némileg elavult. Az állami gondozottak neve-

lését k•rlépcsőzetességi otthonokban 

oldják meg. A gyulai bölcsőiéből az eleki ívgidai, onnan 

pl. a bélmegyeri, majd a battonyai, illetve dé:vaványai 

vagy a  gyula-remetei nevelőotthonba vezet az út. Ahány 

intézet, annyi otthonközösséget, nevelőtestületet kell 

megszokni. /A gyermekvárosokban nem ilyen lehangoló a 

helyzet. E térségben azonban nincs ilyen/. A gyakori 

környezeti ártalmak, személyiségsérüléseket  alakitanak 

ki. Egy csoportba kerülhetnek árvák, erkölcstelen szű-

145k gyermekei és azok, akik már a rendőr-őrszobát is meg-

járták. Kategírizálni kellene ezeket az intézményeket. 

Néhány nevelőotthoni növendék-modell . : 

... Az édesanya 3-éves korában intézetbe . 

adta. 11 gyermek volt a családban. Az apa 

meghalt=  édesanyjuk nem tudta eltartani 6- 
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ket. A testvérek különböző nevelőotthe-

nokba vannak szétszórva. Nem is ismerik 

egymást. Ez a gyerek 14 éve, csak inté-

zetben nevelkedett, s végyídik az édes-

anyja után. Újra meg ujra hazaszökik. 

A nevelőotthonba nemrég egy 15-éves 

fiu érkezett. Szülei 8 éve elváltak. Most  

az apjánál él. Az apa fekvő beteg. „Egy 

nő van ott, aki ápolja."Ö bűntényt köve-

tett el, hogy elvigyék hazulról.  Nem sze- 

ret otthon lenni. New kapott nevelést. 

A ..nő" miatt nea érezte jól magát az ap-

jánál. Csavarg•tt, gyakran éhezett. A bi- 

rísági döntés szerint nem követett el o-

lyan vétséget, ami miatt aulyosabb bün-

tetést érdeaelne. 

Nem egyedi sorsok ezek. A nevelőotthonokban tucat-

szám mesélhetik a has•nlí, megrenditő eseteket. 

Az állam kiemeli a káros hatásu környezetből a gyer-

mekeket. Ám a nevelőotthonokban a jó mellett sok rosz-

szat is tanulnak. Ritkán ugyanabba a kötelékbe tartoz-

hatnak a kis elsősök a nagy múlttal rendelkező nagyok-

kal. E-szempontból a battonyai fiunevelőotth•nban, a  leg-

kritikusabb a helyzet. Pusztán azért kerfilhet egy kis-

fiu csavargók közzé, mert csak igy lehet szüleitől „meg-

menteni". Erős tartás kell ahhoz, hogy igy a gyermek ne 

sodrídjék egyik veszélyből a másikba. De az itteni ne-

ve-1 őgárda jórészt garancia erre. Némi tehermentesítést 

jelent, hogy csak normál fiúkat fogad az otthon. A „meg-

engedett" legnagyobb túlkorosság pedig 1 év. 



A Békés aegyei  
nevelőotthonok  
telepitettsége  

ea+taryo.  
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Helyes,  hotly a napirendet általában rugalaasan al-

kalmazzák. Igy van lehetőség a szeaélyi$ég kiy•ntak•z-  

tatáséra, az.önállóságra. Ez utíbbi a későbbi társalalai  

ad.aptacií feltétele. A k•rszerütlen napirend az egyéni-

esitée fékje. Gátolja a tdrsadalai rehabilitációt.  

A kulturális  

időtöltés bizony  

az otthonok tább-  

séfétien tévénézés-

ien, a sporttevé-

kenység pedig, Mf•-

cizásban" mer e.  

ki. Nagy•" vari-

etésra lenne szük-

ség.  

Békés Begyé-  

len 5 nevelő.tt  

h•n van. Tekint-  

sük it ezeket nagy-

jából k•rskilás  

sorrendben; duplikáciík kerülésével.  

Ov ids Nevelőetth•n, Elek  

1958-ban alakult. A Müvelő&ésügyi Minisztérium volt  

a közvetlen felettes szerv. Az unif•raitíis megszüntetése  

volt  az elv. Kii. fél év múlva, a Békés Begyei Tunics fel-

ügyelete alá került. A gyeraeklétszáa 6• és 80 között  

váltak•aik. Összesen 36-tagu szegélyzete van. Egy cs•-  



A Bélaegyer /Fá.spusztai/ 
Nevel6stthan 
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psrttal eggyideldleE mindig két  felnőtt van. g csscseső- 

•tthsntiél érkezők wig new  tudnak öltözködni. CAI  az ön- 

kisz•l.gílásra ialí nevelés. A nagycs.<partesok air new i- 
, 

gényelnek sok gondozást. De mivel a dack•razakban vannak, 

a velük  veld Unás se pr•tiléaaaentes. 

Álta2án•s isk•lás, al4air•zates Neve:lóstthakn, 

Bálaep►er-F'f spuszta  

K•edukált jelleg. /4• fiu 4s 4. leány/. A 4.ssztályt 

ae►g i'•Ljik szüntetni. Az igy  felszabaduló férőhelyekre 

isk•laelókészitó csoport települ Út Elekről. 

A aegye egyik legszeob tájképi  környezete.  A szikes 

birkalegelőkön magányos tölgyek és valkörtefQk tenyész. 

nek. Másutt kökény-, vadrézsa- és galaaenyaiokrak léitha- 

ták szétszirtan. A fehérnyárast terzészetvéílelai terület- 

-- 

 

tó nyilvánitetták. Az erdő-

ket ezen a vidéken is olyan 

saran telepitettékl  aint aá- 

sutt, de azok Útalakultak 

ligetes erdőkké, fQs pusz- 

tákkÚ. A aadárvilÚg néhÚny 

tagja s zéiaára is jé élőhely 

ez. A tölgyerdő sages  k ir•- 

nQjátian gének ütöttek  fész-

kelő tanyQt. /Ez meglepő, 

aert a vizek  partjQn szok-

ták felépiteni fészkelő te- 

lepüket/. A vadÚll•aÚny tiu- 



A. Gyula /Remetei/ Nevelőotthon 
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vihelyet ., legelőket tal41. Szolid, békés tá j . Amikor a 

beutalt gyermekek a forró nyárvégi mezőn keresztülutaz-

va megérkeznek a tölgyessel körülvett attkenia, úgy ór- 

zik, ainti,ha oázisba jutnúnak. Az Ybl Bdiklis terve alap-

jún épült objektum /1.159.etld./ a megzavart fejlődés ii 

gyermek számúra szanatóriumi hatású. Fejlődésüket - e- 

gyebek mellett - kisdillattenyé .sztő-, kézimunka-, haLtiy- 

kör szolgálja. 

,Általünets, isketlús, fels8ytagetzates Nevelóeetthetn 

Gyula  /Resete/ 

„A Bék4q vármegyei Pirtfagi Egyesület, egy felúlli-

tandi javiti-nevelő intézet céljára 1911-ben telket ka-

pott a vúr•stíl Remetén ... A  karlány és a társadalam 

táa•gatásával szeretetház. létesült 60 növendék tiefoga- 
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idsdra ... 1915-ban készült e1."z  

Mint szeretetház csak fiúkkal volt benépesitve. 

Me=t azonban koedukált jellegd. A növendékek az egyik 

gyulai iskola tanulíi. Naponta autibusszal szállítják 

Őket. Az otthonban egyébként 5 szaktanár van alkalmaz-

va. A szilenciumokon korrepetíilnak és ellenőriznek. 

A szünidei napirend jíl szolgálja a szeaélyiség-

fejlődést és a regenerdlídást. Felkelés után rendet esi-

nélnak, takarítanak a gyermekek. A reggelizést követően 

mosodában, kenyhdban, kertészetben dolgoznak, illetve 

besegítenek. A háziaunkdt szabat foglalkozós követi. E-

bédelés után egy írás, csendes pihenőt tartanak. Néhány 

télutáni program: sétálás, strandolás, vetítés. A va-

csora elfogyasztása után a gépi kulturdkat veszik i-

génybe a gyermekek. 

Általdnos iakelds Nevelőetthon, Battenya  

A több évvel túlkeressd véli növendékeket valame-

lyik /mds megyei/ gyermekvárasba küldik. Az otthon pá-

lyavélasztási tandcsadí nevelője már az ötödikesek kö-

réhen megkezdi a szakmák isaertetését. Az igazgatiség 

nagy jelentőséget tulajdonit annak, hegy az állani gon-

dozottaknak a megyén belüli elhelyezkedése messzeme- 

nően biztosított. Igy könnyen nyomon k'vethető a volt 

növendék útja. A 12s-as férőhelykeret már évek óta nincs 

teljesen feltöltve. Ldtogatiís - ha a szülőtől a ldthatá- 

Z  Dr. Scherer Ferenc: Gyula véres története 
Gyula M.vdres kiadása 1938 
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ti je^at vent'k aoj - xinóen hénep elr< vasárnapja. 

.;^y neveli re 15-22 tanuld jut. k csel«! életre való fel

készítést fontos nzenpentként kezolik /lakásberendezés, 

öltÖzkWr/. ■ nyári néniéiben gyánhatáoá^i engedély-

A :xttanyai Nevelőttther

lyel ncFra ¡¿ehetnek haze. Patronáld szülők fogatnak 

elyanekat, akiket véradói alapon senki se vár. Az etthan- 

nak 14 ¡a^éyei uze^nel van szocialista szerződése. \ szi- 

lenciu&ök előtti szervezett fe^lalkezúsek bentita csak- 

nea teljesen a napközi etthenekéval azenos.

‘z az etthan fiu-tanoléköt fe#ad.

¿Italén*» iukaxá» ;>evalóetthj.nf hévgyáxiya

Caek leány-növendékei vannak. Valamennyien © helyi 
f< *

l.sz.Iskola tanulói, sót oÁ’’-©c;ztályes©k. /¿ten a kise

gítő iskolába járnék/. 1969-ig az etthen s községben,
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Á Dévavinyai. Nevelőotthon litképe 

két épületben 

volt elhelyez-

ve. Majd az egy-

kori gazdasigi 

ismétlőiskolá-

ban  /1.fent/ 

fuzion'lidott. 

A  jelenlegi 	 - 

hatvan férőhe- 

lyet teljesen 

net használják ki. 1i fluktuicii illandi jelleg. Néhány 

helyet r.ezetvúlni kell. hokii nea kizirilag roaaz kör-

nyezetbe: került, züllésnek indult vagy tágugatásra aze-

ruli leánykák. Az egyik iskolai if júsigvéielai aegbizott 

pl. azért juttatott be  két testvért i  vert szüleiket vil--

lalatuk, néhiny hinapra szovjetuniíbeli aunkahelyre kiili- 

Gianasztika a nevelőotthon udvarán 



A nevelőetthsn tirsalsija  

A Tarhsai Nevelőattáen  
iskeld ja  
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te ki. A viselkedési stilus irínyitásának jellegzetes  

ietivusa a növendékek gyűsöl¢sőstien, zöldségesben valf  

faalalksztatésa.  

Ezeknek  preduktu-  

sa hezzijirul az  

őnellitóishsz. Nyi-  

ren a Kőszigeti  

Állas~  GazáaeQg-  

ian életkeruknak  

megfelelő sunki-  

ra alkalsazzik ő-  

ket. Keresetükből  

masuk ;azdilkednak:. A  hiliternek emeletes igyait sajit  

készit:ésií diazpírniik  teszik isardtsiKesahbá. Az atthen  

az iske .la ia a taming  részéről is. lita;atett. A szeaélyi-  

sftrejlődés ideilia keretei a kihelyezett iittőróörsik.  

Irinyitf1uk as stthentanies.  

A megyében kdzépiakelís  

nevelőetthsn nines.  

Kise;itő /fsilalkszta-  

ti/ iskela és nevalőetthsn  

Tsrhs  s  an, Oyulin és Magyar-  

binhe jyesen idköük.  

A ;endezisban levő  

gyermekek egy része, szi -  

let.ését.ál intézetlen él.  

Nélkülözi a csaliti neve:-  

lés pazitivua,ait. Ott meg- 
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A Gyulai lCis.e,Eitő /Feglalke ztatí f  I+r~ala 
is Nevelőotthon  

tanulhatta volna az eayüttsüködés szabályait. Élményei  

születhettek volna, amiről beszélni, aminek örülni le-

het. De nélkülözték a társadalom ezen se jtaagvát. Pécsi  

kezdeményezésre utalunk.  A családi modellre épülő, új  

tipusu közösségi élet kialakitsisához kezdtek. A testvé-

reket, féltestvéreket, rokonikat doszegyüjtik. Megyénk-

ben is meg lehetne tölteni ezt s formát a szabads'g-  

jogokat kiteljesit.ő, személyiséget érlelő pedagógiai  

tartalommal.  

A svájci Pestalozzi-Kinderderf pedagógiai alapcél-

jai közül viszont Battenyán példásan megvalósult: biz-

tositani kell a gyermekek szellemi.-lelki-testi fejlődé-

sét; szakmát Leli adni a kezükbe. Az optimális körülmé-

nyek között a fi'tk *intent ae'kapnak. De mikor elhagy-

ják a nevelőintézményt, ugy érzik, hegy  most már egye-

dül vannak a világban. Megoldást jelenthetne egy utí- 
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g.nd.zí otthon. Sőt a régi csoportjában is marathatna a 

fiatalember. Nagy testvérként a kiadásokhoz is hozzájá-

rulna, mint a jó családban. 

A szocialista órigád.k időszakos jótékonysága Es 

szeretetcsomagjai nemes szíindék4ó1 fakadnak.  La  e tisz-

teletre érdemes vóllalás.k nem képesek pótolni a csali-

dat,  Le a jól működő nevelőintézményeket se. 

Egy k.rs nyhatár.zat a patr.náii üzemtől főként mű-

helyek létesítését, berendezését, k.rszerüsitését és ér-

tő szakemberek átengedését /szakkörvezetés/ kívánja meg. 

A aegyében visszhangra talált ez az elv. Az objektumok 

felújitását, karbantartását dijmentescn Vagy esetleg az 

önköltség felszámitésával végzik a brigáásk. 

A Minisztertaníice 1977, február 28-i ülésén, a neve- 

ló.tth.n.k élelmezési normáinak felemelését határozta el. 

Az otthonok nevelőinek a családi életre nevelésben, 

a szexuális felvilág.sitásban, az állampolgári jogok és 

kötelességek vonatkozásában kiemelkedő teljesitményt 

kell nyujtani.k. Jól kell ismerniók az 1975-ös mód.si-

tst .t általános iskolai osztályfőnöki tantervet. 

Az albizottságokhoz jutó visszajelzések többsége 

szép, demokratikus együttélésre enged következtetni. 

Neil  a gyermeket igyekeznek betörni a szervezetbe, ha-

nem ráhangolódnak a gyerzekre. A növendékek érzik, hegy 

a felnőttek biznak bennük. J'tszák a demokráciát, de  ha-

lálosan k.a.lyan. Maguk hoznak törvényeket. Mivel a 

gyeraekeket. nem „kötelezik" szüntelenül valamire, más-

képp látnak a dolgokhoz. 
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A gyermekvédelmi felügyelők  

Békés megyében a gyermekvédelmi felügyelők szála: 9. 

A megyei gyermek- és ifjnságvédő intézet kötelékétre tar-

teznak. 

Az iskolák illetékesei kapcsolatot tartanak velük. 

Támogatják őket aunkájuktran. 

A területileg illetékes nevelőszülői felügyelő fo-

lyamatosan ellenőrzi a kihelyezett gyermekek nevelését. 

Figyelmét a segély rendeltetésszerí1 felhasznilisira  is 

ki kell terjesztenie. Előfordul, hogy kíros szegélyisi- 

gü szülik például nem vesznek tanszereket a gyermeknek. 

Olyankor figyelmeztet, hogy a rendszeres nevelési segély 

terhére szerezzék Se  azokat. 

A megkérdezett gyermekvédelmi felügyelők nyilatko-

zatai alapján, a nevelőszülői szerep_  vállalására arány-

ian a következő motivuaok inspirálnak: 

1./ A  gondozisi díj pénzgazdálkodási 

me,gfontoldsa  /L.l417.oldali tátr- 

lázat/ 	 kb  7/l0 

2./ a magányosság ellensulyozisa 	kit  2/10 

3./ a gyermek szolgálataira való 

rászorultság 	 kip l/ls 

Tapasztalataink szerint, a ,financiális szemléleti" 

nevelőszülők t©tripsége is méltó a meglizatásra. A felügye- 

lő mindenekelőtti funkciója  a segités. Igy pl. gyakorta 

szükséges, hogy a családi pótlék tekintetétren felvilá-

g.sitást adjon, illetve az eljárásban közremüködjön. 
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Gyermekvillal'isk.r sok egyedülálli nem tudja, h.gy egy 

gyermek utéin is jogosult családi pítlékra, ha munkavi-

szonyban áll, vagy saját jogén nyugdi jat élvez. Nem egy 

csalódásnak vette elejét annak közlése, h.gy ipari ta-

nulók után az ösztöndíjra való tekintettel családi 

pótlékot nem f.lyísitanak. /1976 julius .1. ita a ki- 

seilséglen levő nem ösztöndijas.knak g.ni.z'si dij ki-

egészités jár attól az üzemtől, ahová szerződtek/. 

Lát.gatásk.r a gyermekvédelmi felügyelő méretet 

vesz a növendékről. Ennek alapján teszi meg igénylését 

a gyulai intézetnél. xuhaesztásra tavasszal és ősszel 

kerül sor a helyi tanácsházákon. Az  ellátás uttörő il-

letve ifju-gárdista egyenruhára is kiterjed. 

A zsebpénz tervezési átlaga p1.1976-Ian 2o,-Ft volt  

/felső tag.zat.s gondozottak esetétien/. Ezért is kell az 

iskoláktól félévenként az előmenetelre vonatkozóan tá-

jékoztatást, illetve jellemzést kérni. Ennek alapján vi-

szonyul ugyanis az egyéni zsebpénz összeg a középér-

tékhez. 

A gondozási dijakat is a gyermekvédelmi felelősök  

számfejtik. /Az intézet átvizsgálja/. 

Látgatásai alkalmával általában kéri a nevelőszü-

lőktől a g.nd.zási könyvet  /és -lap.t/. Konkrét cél le-

hat pl. tanszer-, iskolaköpeny átadás, küllemi vizsgálat 

stó./ Korrepetálásra hivatalos helységébe vagy iskolába 

hívja össze a rász.rulákat. 

Tapasztalatairól rendszeresen tájékoztatja felettes 

hatóságát. Közvetit az intézet és a nevelőszülő között. 
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/Teraészetesen ferdített irányian is/. Az ifjuságvédő in-

tézet elsősorban az ő jelzéseik alapján értékelik a ne-

velőszülök munkáját. Unnepélyes méltatások, megjutalma-

zások is jórészt ezektől függnek. Ha pl. a nevelőszül6 

külföldi üdülésre készül vinni a gyermeket, akkor kiesz-

közli a törvényes képviselőnek /t.i. a uyermekvédő Inté-

zet igazgatijának/ hozzájárulisát, az utlevéllel kapcso-

latos eljáráishoz. 

A nevelőszülők  kiöregeiése megyei jelenség. Ezért 

tájékomíté, toborzó tevékenységet is kell folytatni. A 

jogi szabályozottság ismeretében pl. igy informál: Elő-

nyös lenne még egy gyeraeket idevenni. Ha aár ketten len-

nének, abban az esetien is jir a családi pótlék,  ha az 

egyik ifju ipari tanuló. 

Néhány gyermekvédelmi felügyelő joggal sérelmezi, 

hogy albizottsági ülésekre sorozatosan nem hivják meg. 

E kapcsolathiány kárvallottjai feltétlenül gyermekek. 

A megye nevelési tanácsa&' intézetei  

Elmebeteg nagyszülő, akitől retteg a gyermek, alko-

holista apa, aki szijjal veri a családot, anya, aki el-

hagyja gyermekét, beteg, leszázalékolt szülő, aki herme-

tikusan elzárja gyermekét a külvilágtól, örökbefogadás, 

amit titkolnak, holott a gyermek régen sejti; a szülők 

válás előtti veszekedése, idős, ijesztgető nagynéni ... 

- Heva vezet az ut? Az a jó, ha a nevelési tanácsa'ó a. 

E tanácsadók létesitéséről és aüködéséről szóló mi-

niszteri utasitás fontos dokumentum. Szarai irányelve- 



ket fogalmaz meg.  

A szakeatierek között  

összehangolt tevékenység  

f.lyik.  

Az első fázis a diag  

nízis  felállítása. Folyik  

panaszfelvétel - ha nincs  

anamnézis - tesztvizsgálat,  

intelligencia- és személyi-

ségvizsgálat, folyamatos  

expl.r.9ci'.  

A második fázis, a ta-

nácsadás  és a g.nd.zás  fel- 

adatainak ellátása. A pszi-

chológiai g.nd.z$s köréy .e  

tartozik a játék, tiéLterá-  

pia, sz.r.ngást .1e1ó, feszült-  

séglevezeté tieszélgetés. /A  

pedagógiai gondozás főként  

az isk.liktian valísithatí  

meg, szakkör jellegdfoglal-  

koztatás, a gsítlás.s gyeraek  

aktivizálása 	f.r>tá  já iraan/.  

Békésen a nevelési ta-

nticsadí 1971 .ktiber .l.óta  

miiködik, a nagyközségi tanács  

vti 5154/1971.sz.intézkedése  
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/falytatás a 17s.sldalr41/  

alapján. A megyei tanács vi. miivelődésügyi osztálya  

17.123/1971.ikt.sz. levelében tudomásul vette, majd  

33/1975./X11.15/.sz. tané eshatá rs za t engedélyezte ma—

kötésit.  

1975 szep-

temberében e1kE-  

8zitették i tÖi  

Eyre szóló   ligz- 

rentet.  Ehhez.  

tanévenként Ute.-

terv kapcsalídik.  

íL.173-174.01á./  

Ors shd zá  n  

1973 elején kezd-  

te meg miikváését  

a nevelési ta-

nácsadó. Vezető-  

je néhány évig  

f őá lIQ sú lsg,sp é- 

dus volt. Yunkatár;Tai ellenben azidőien is mellélcfag- 

lalkszásban  működtek. 

Gyaksriak a testvér£éltékenységi  ügyek. A kozremii-

ködés eredményességének kritériuma, hagy a szülőben si-

kerél-e a kiseit gyermek iríinti részrehajló érzéseket  

tudatos ksntrsll alá helyezni.  

Az 1977/78-as tanévvel kezdődoen már nagyabb  lét-

számian tudják fogadni az intézethez firdulikat.  
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Békési Nevelési Tanácsa&® Intézet . 

A f e ladatok  végreha jtá sinak 
üt es. te r v e 

az 1976/77. tanévi  munkaterv alapján 

Szeptember  

-- Szervezési feladatok 
- Nev.tan.a. munkarendjéről tájékoztatás az intéz- 

ményekhez 
- 1977-ben tankötelesek /nem ívadások/ kigy ű jtése 

az 1-éves előkészitőbe való bevonás céljából 
- Az előző évben kezáett foglalkozások folytatása, 

a beküldött szülőkkel, gyermekekkel 
-- Beszéáhiba javítás szervezésének segítése 
- Korrekciós osztályok látogatása, felmérések 
- Szülői értekezleten eü. ped. beszélgetés 

Október  

- 1977-ben tanköteles korba lépők, csaláóban nevel-
keíő gyermekek felmérése . , előzetes tájékozódi 
vizsgálata 

- A jövőre tankötelesek orvosi vizsgálatának elő-
kéazitése, iskolaorvosnak, szemésznek névsorok, 
óv&ókkal egyeztetés 

- Vizsgálatok végzése az iskolák igényei alapján 

Naveaber  

- Korrekciós osztályokban tájékozódó lútogatús 
esetleges áttelepítési javaslat érdekében 
Óvodáknak a jellemzési lap kiadás, hegbeszélés 
a nagycsoportot vezető és előkészítőt vezető 
nevelőkkel 

December  

- Vizsgálatok, foglalkozások gyermekekkel és szü-
lőkkel az iskolák igényei alapján 

- Gyígyped. áttelepítést megelőző vizsgálatok, 
javaslattétel segitése az iskoláknak 

- A volt korrekciós tanulók  halaáásárál tájékozí-
&á a 
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Ja nué r  

- Félévi Faunka értékelése 
- Gyógypi 'ttelepitést megelőző vizsgálatok, ja-

vaslat 
- Tájékozódó látogatás az 1-éves előkészítőben 
- Vizsgálatok, foglalkozások gyermekekkel és 

szülőkkel az iskolék igényei alapján 
- GyrS-óen részesülő anyáknak eü. ped. előadás 
- Szülk Akadémiája aunkájóban részvétel 

Február  

- Folyamatos vizsgálatok, foglalkozások 

Március  

- Tanköteles korba lépők vizsgálata az óvodák 
és előkészitő csop. vezetőjének kérése alapján 

- Beiratási kötelezettség teljesítésének ellen-
őrzésében kízreaúködés 

- 72 érés elókésaitő szervezésében közremiiködés, 
a nevelő segitése 
Cigányklubban előadás a tankötelezettségről 

- Az 1978-ban tanköteles korina lépők felmérése, 
ijell.lap.l.része./ az eü. osztály segitségével 

Április  

- A tankötelesek gyógyp. áttelepitési vizsgálata 

- Az iskolaérettség megállapításához szükséges 
vizsgálatok végrehajtása óvodák és iskolák 
igényei szerint 

május  

- Beiskolázási javaslatokhoz szükséges vizsgála-
tok elvégzése 

- Korrekciós osztályok évvégi felmérésétien segi-
tés a nevelőknek az iskolák igényei alapján 

Junius  

- A 72-órás előkészitőn résztvevők isk.érettségi 
vizsgálata az iskolák igényei alapján 

- Beiskolázási javaslati összesitő elkészitése 
és megküldése az iskoláknak 

-- Az évi munka összegezése, értékelése; beszámo-
ló készitése a felettes szerveknek. 
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A Békéscsabai Nevelési Tanácsadó a gyígypedagí-

giai áthelyező bizottságzaj közös szervezésü. is hóna-

pen át működik. Vidékiek számára is könnyen megközelít-

hető. /A központi autíbuszpályaudvarral szerben/. D e . 

fogadóórát csak csütörtökön, l5-1811  tart. Vezetője 

alsó tagozatos szakfelügyelő. Mellette niiködik még egy 

tanití, gyógypedagógus és gyermekorvos. A lelki vizsgá-

latokat és gyógyit í st a gyulai gyermek- és ifjúságvé-

dő intézet főhivatású Oszicholígusa latja el. 

Gyulán most van szervezés alatt a tanácsadó. 

Külföldön a megfelelő intézmények állományába vé-

dőnő is tartozik. Hazánkban helyét  pedagógus tölti be. 

A családgondozói munkát jól ellátja, mivel korrigélí ne-

velésről van szí. Eddig a gyakorló nevelők a szociálpe- 

dagígust gyakran arra kivánták rábírni, hogy a problé-

más növendéket vegye állami gon&ozásha. Ujabban az e-

gyüttes utkeresés dominál. 

Ha szükséges, a pszichológus is »házhoz Hegy.~ Ke-

lönösen a korrekciós aszt.ályskban van delta. Túlkoros 

és felmentett óvodásokat is látogat. Az iskolaérettségi 

vizsgálat szinte amolyan gyernekvédelai szürés..  Vize- 

falati lapon jelzi az iskolának, ha az illető gyermek-

nél valamire különös tekintettel kell lenni. 

A  felderítés a szomatikusan- és mentálisan retardált 

gyermekeket kutatja. 

A problémák zöme a családi neveléssel, a szülők a-

lacsonyfokú képzettségével összefüggésben jelentkez k. 

A megelőzés a gyermeki személyiségtrzulások, antiszaci- 
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Alia s  kriminális zavarok elháritását célozza. A nevelé-

si tanácsallék a vizsgálati- és informativ eredményeket 

byizalmasan és szolgálati titokként kezelik. 

Nem minden előkészitő csoport vezetője jelzi idő-

ben a problémás gyermekeket. Igy tő`rténhete.tt, hagy áp-

rilis agásodik felében végzett helyszini vizsgálatkor is 

találtak olyan gyermekeket, akiknek áthelyező bizottsági 

elbír xlása iniokolt lett volna. 

A gyámhatósági-alisizottségi sugalaazás ságié ja ne; 

mindig; elégpéges. Szivesen irányitanak nevelési tanács-

add  iagtdzethez. De szak bizarr, regionális telepített- 

ségiiek. EL.172.old./ Igy előfordul, hogy távoli lakhelyi 

szülők  közlekedési nehézségek miatt elállnak a szolgál-

tatás igénybevételétől. 

Az önálli nevelési tanácsadsk ügyfelei nem elmebe-

teg gyermekek. Többnyire •lyanek, akik csak lelki krizis  

állapotában vannak. 

Azoknak a kezelése, akiknek  magatartászavarai  orga-

nikus eredetüek, szakorvosi feladat. 

Békés megyében gyermekideggondozd intézet nines. 

Hiánya nagyon érződik. A figyelmet már az által is osz-

latná, hogy családi ház jellegi{ lenne. Egy ilyen zárt 

osztály nélküli intézmény jól szolgálni a sz•cializá--

ciit. Nappal itt lenne a gyeraek, az éjszakát pedig e-

setleg rokonnál tölthetné. A gondozásra szoruló gyerme-

keket e térségben a felnőttek ideggondozóiba utalják be. 

A megyei tanács vb. most olyan határ•zat•t készül 

hozni, hogy a békéscsabai nevelési tanácsallét gyermek- 
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ideggondozó részleggel egésziti ki. Ez persze tárcaközi 

kérdés. A megyei gyermekvédelmi felügyelet nem is ter-

vez ilyen fuziót. Sőt a nevelési tanácsadókat is - a 

már említett sk aliatt - területileg diszpergálni törek-

szik. 

A falvakban csak általáinss orvosok praktizálnak. 

A gyógyszerfogyasztás alakulásából kitűnik, hegy nagy 

mértékben rendelnek gyermekeknek is nyugtatókat. Pedig 

mindenek előtt pszichoterápiás  eljárások lehetnének cél-

ravezetőek. Körzeti orvosok metodikai felkészültsége eh-

hez nem elegendő. Jóllehet neurítikus esetekkel is ta-

lálkoznak. 

A pártfogéi tevékenyséd  

A hetvenes évek elején parancsoló követelményként 

megalakult a hivatásos pártfogók hálózata. 

A züllésnek indult gyermekekkel érzelgi kantaktust 

létesitenek. Enélkül nem nyilvánulnak meg, a maguk iga-

zi valójában. Még kevésbé fogadják el belső ellenállás 

nélkül, amit számára sugalmazni szeretnének. 

Az ifju személyiségét a maga környezetfaktoraihoz 

való kölcsönös viszonyában kell nézniök. A fiatalak va-

lamely társadalmi réteghez nemi-., s „viharsarki" relá-

cióban nem utolsó ssrban - nemzeti csoporthoz tartoznak. 

Különböző életfeltételekkel és normarendszerekkel talál-

jók magukat szembe i , . 

sltaláiban több.negat.ivum együttes jelenlétéről van 

szó. A pártfogóknak missziójukban igen körültekintőek- 
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nek kell lenniök, hagy a halmazatot reális arányaiban 

tárhassák fel. 

A hivatásos pártfogók 

Állomáshelyei 	Illetékességi körzetük 

Szeghalon 

nyula 

Orosháza 

Szeghalaw nagyközség 

ás a azeghalai Járás 

Gyula-város 

és a Gyulai Járás 

Orosháza-váras és környéke 

az Orosházi Járás 
Szarvas-véres 

és a Szarvasi Járás 

Békéscsaba 	Békéscsaba-váras és környéke 

Békés-váras ás környéke 

Mezőkovácsháza 	 IVfezőkavácsháza nagyközség 
és a Mezőkovácsházi Járis 

/A körzetek new esnek  pontosan egybe, a közigazgatá-

si egységekkel/. 

A fiatalkeruak hivatásos pártfogói a Békés megyei 

Gyertek- és Ifjúságvédő Intézethez tartoznak. Peáagégus 

végzettséggel rendelkeznek. Kapcsolatban vannak a fel--

nőttek hivatásos pártfogójával is, aki szintén Gyulán, 

a aegyei biróségan adköáik. Erre a tényre kellene gon- 

áelniok azoknak a gyárügyi vezetőknek, akik észrevé- 

t elezik, hegy a fiatalak pártfogíi között jogi vég-

zettség, szegély ez idd szerint nincs. 

M.B., Békés véraskörnyéki községeinek esetélcen 

a fiatalkorúak utígandazása megszervezésének nehézsé-

gei miatt panaszkodik. A fiatalkorú többnyire new  ott 
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dolgozik, ahol lakik. Az a tény,, hogy falusi viszonyok 

között kisebb a munkalehetőség, a  pártfogói munks sze 

pontjából nem tekinthető előnynek. Jí viszont a kisköz--

ségekben az,, hogy zártaáguk, egyes pozitív erkölcsi szo-

kásokat és jí emberi kapcsolatokat erősebben őriznek. 

A megyeszékhelyen 1974 első felében a fiataZkorv.-

ak felügyeletének 57%-át, társadalmi pártfogók látták 

el.' Az utóbbi években vi.szent az utigoní.zettak felü-

gyeletét kivétel nélkül hivatásos pártfogi lat ja el. Az 

ő gondjaira vannak bízva a próbára becs4tsttak, a fel- 

függesztett szabadságvesztésre itéltek, a javiti-nevelő 

intézetből i&eiglenesen elbocsátattak. Mindenesetre, az 

utigendozói tevékenység térs:adalmasitására nagyobb az 

elvérés. Addig nem remélhető észrevehető fordulat, anig 

a szervezésre se jut elég idő. Kívánatos a KISZ-szerves-

zet intenzívebb részvállalása. Egy tizennyolc éves fiú 

igy ajánlkozott: találnának olyan fórumot, amely a-

lapos oktatásban részesitene ... szivesen aunkálkednék 

e területen." 

A hívatásos pártfogói felügyelet azonban statisz-

tikai átlagaan, vitathatatlanul hatásosabb. Az ő keze 

közül kikerülteknek általában nem akad többé dolga a 

rendorséggel. Ez is azt példázza, hogy jó l  ha a hivatá-

sos pártfogó ténykedése megelőzi a társadalmi patronálást. 

Az utógandozésra szorult fiatalok zömének érdeklő-

dési körét nehéz felismerni. 

Dr Jávoresik Sándor gyámügyi főelőadó /Bé-
késcsaba/ közl -se alapján 



- 18. - 

A visszaeső bünelkövetők száma alacsony. Békésen 

és a hozzdtart.zi községekben p1.1976-éan nem is  volt  

ilyenre példa. Csupán egy fiatalkoru állt vélő- óvíin- 

tézkedésként megelőző pártfogói felügyelet alatt. A bí-

róság M.J. gyigyiti nevelését rendelte el. Ennek az if-

júnak szülei és egyéb körülményei nem alkalmasak arra, 

hogy ott nevelkedjen. Az ilyenek helyzete aggályos az 

intézetből való szabadulás után is. 

A pártfogak előtt sok kauzalitás világosodik meg. 

Ny.F.fiatalról pl. kiderült, hogy büncselekményét mun-

katársak káros befolyása alatt követte el. Brigádtársai 

biztatására hozott el munkahelyéről nagyobb mennyiséga 

kalciva karbidot. Ő maga gyakorlatilag ne$ tudta hasz-

nát venni. Idősebb szaktársai tudták volna felhasználni. 

De erre már ne:a került sor. A nyomorcás során a aühely-

kollektíva időseri tatjai a bűncselekmény elkövetésé-

től elzárkóztak. Igy a fiatal fiú viselte a következmé- 

nyeket. Természetes, hegy megváltozott benne a felnőttek-

ről alkotott korábbi véleménye. A jóindulatú közeledést 

is fenntartással fogadja. Bizalmatlan. Mentalitására kő-

vetkeztethetünk abból , hogy az utóg.ndozási próbaidőt 

eredményesen állta ki. A némileg „jogos dac" ellenére 

is a meghatározott magatartási szabályokat igyekezett 

betartani. Itt a szülők is segitségére voltak abban, hogy 

a próbaidő kifogás nélkül teljen el. 

A fiatalkorúak bírósága által gyámhatósági utógon-

dozásra utalt Winelkövetők széna az egész megyében 

1976-ban  67 fő volt. Ebből a békéscsabaiak nagy része- 
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sedését agyáiaag;yi csoport főként a nagy átmenő forga- 

lambíl a1íZí szituicióknak tudja íe. 

Az utígsnd.ozásan a legfontssalb tartalmi feladat 

az antiszociális magatartás megviltaztatása. Miklya Bé-

la, Békéscsaa-váras hivatásos pártfogója a cél érdeké-

ben az üzemeknél, vállalatoknál és intézményeknél szer-

vező tevékenységet folytat. Felhivja a figyelmet azok-

ra az elvi határozatokra, amelyek hangsúlyt helyeznek 

az ifjúsággal való törődésre. Hivatkozik pl. az ifjüsá-

gi törvényre, a  családjogi torvényre. El is érte, hogy 

mindenütt vannak aktiv segitőtársai. Néhol a Kommunista 

Ifjuségi Szövetség üzemi Lizottsága a javítva-nevelő 

intézetből vagy börtönből &zaóadult fiatalak munkáLa 

állitását segiti elő. Egy-egy  közmegbecs ilésLen álli 

szakmunkást kérnek fel, hagy szakmai tanácsokkal, neve-

lő munkával segítse elő az ifjumunkásnak a Leilleszkedé-

sét, önbizalmának visszanyerését. De kívánattus, hogy az 

üzemen kivüli életét is figyelemmel kisérjék és segít 

sék az Pissznépi szacializációt  is. 

A gyermek- és ifjúságvvédő int .ézettól kapott leggya-

koriL.ia feladat a rendszeres nevelési segélyezés kérdé-

seinek megítélése:. 

A hiríságak és a hivatástus pártfogók kapcsolatának 

kérdése rendezetlen. Tavábhra se eléggé körvonalazott 

a rendőrséggel való együttműködés. Az útfedések és el-

lentmondások kiküszö.Lölésére két ltalian törekszenek. 

Békéscsalán és Békésen Miklya évente kétszer egyezteti 

anyagát a vérisi rendőrkapitányság if juságvédelmi elő- 
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aóó já'al. Több és körzetben is tapasztalható hasonló 

gyakorlat. A kölcsönös tá jékazídás pótalhatatlan. Igy 

kerülhető el olyanoknak a gyakori ellenőrzése, akiknél 

az nem indokolt. Viszont nem saradnak ki a meigyyelés  

alíi azok, akik magatartásának kontrolljához, a pártfo-

gi egyedül kevés. Szükség esetén az utígandozottakra 

az önkéntes rendőrök figyelmét is felhivják. 

A hivatásos pártfogók nehéz viszonyok között vég-

zik munkájukat. A sok utazás, szervezés, nagy igénybe-

vételt jelent. Az útiáltalény fizetésének ügye rendezet-

len. 

DTOstohassrsúa.k a hovatartozást illetően is. 5 kör-

zetben vannak szétszórva, s nem. érzik az intézethez tar-

tozást. Amolyan közösségen kivüli közösségről van szó. 

Szeretnék, ha gondjaikat gyakrabban meghallgatnák. Az 

1975-ben kiadott 4649-7/75.sz.gyámügyi körlevél pontosi-

tatta feladataikat. Ezéltal munkájukat is némileg meg- 

szaporítatta. 

A továbbiakban a tdrsadalnii oértfaaíkat  helyezzük 

előtérbe. 

A társadalmi pártfogó feladata 

„Vannak olyan gyermekek, akiknek Babatar- 
tása még nem felel Beg mindenben a társadalmi 
normáknak. Ezért a gyázhatíság pártfogi segit-
ségével biztosítja helyesiráriyú fejlődésüket. 
A pártfogi gyermekszerető, nevelésre alkalmas 
és köztiszteletben úllí dolgoz. legyen. Fela- 
data, hagy a felügyeletére bizott kiskora gyer-
tek helyesirányú erkölcsi fejlődését előnazdit-
sa - és szükség esetén - a gondviselőt nevelé-
si tevékenységében támogassa. Az üzeni, vala-
mint a területi gyermek- és ifjúságvédelemnek, 
végső soron társadalmunknak nagy érdeke füző-
dik ahhoz, hogy az üzemek gazdaségi vezetői, 



de főként az üzeni, vállalati és szö-
vetkezeti egység társadalmi szerveze- 
tei ösztönözzék alkalmas dolgozóikat 
feladat vállalására. A pá.rtfogii tevé-
kenységet vállaló dolgozik a községi, 
nagyközségi gyámhatóságok vezetőinél 
jelentkezzenek a feladat ellátására."x  

A társadalmi pártfogók ismeretlen terepen, kezde-

ti rögtönzéseken és kikerülhetetlen botlásokon át jut-

nak el az átgondolt, kiérlelt érdekvédelmi akciókig. 

Ifjúságvédelmi tevékenységüknek prekoncepciótól centes-

nek, tárgyilagosnak, felelősségteljesnek és ellenőr-

zöttnek kell lennie. 

Nyilvánvalóvá vált, hogy a számszerbség fokozásán 

túl fantus feladat a társadalmi pártfogók szakmai fel-

készültségének javitésa. A Békéscsabai 611.sz. Iparita-

nulí Intézetben, 1974 február 21-én pártfogói tapasz-

talatcsere volt. Erre az alkalomra, az iskola társadal-

mi pártfogóin kívül két üzen, a Vasipari Szövetkezet és 

a Forgácsoló Szerszámgépgyár patronálói is meghívást 

kaptak. 

Zsaidnyban a társadalmi pártfogókat az ülésekre 

meghívják és a munkába bevonják. .A Járási /t.i.s zeg-

halai/ Hivatal MiivelődésUgyi Osztálya állandó patroná-

lót jelölt ki a községre. Az ülésekre meghívót kap és 

azokon általában részt vesz."X  

Az Országos Gyermekvédelmi Mm'kabizottság-
nak a gyermek- és ifjuságvédelmet segítő, 
vállalati és szövetkezeti patronálási moz-
galom továbbfejlesztésére vonatkozó 39,96o/ 
/1972.VII.számú ajánlásából. 

u Nagy Istvánné, a zsadányi szakigazgatási 
szerv vezetőjének közlése alapján. 
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A Békési Gimnázium és Szakközépiskola ifjúságvé-

delmi alanyaira nézve a pártfogói ügyelet a tanuló 

otthonában történő időnkénti ellenőrzésre irányul. E-

lőmenetele felől érdeklődnek. A tanártestületnek társa-

dalmi pártfogó tagja nines.' 

A Békéscsabai Rózsa Ferenc Gimnázium és Szakközép-

iskolában 1975-ben volt utóijára pártfogolt tanuló. A 

patróna maga az osztályfőnöknő volt. 1976-ban a növen-

dék kimaradt. Tanulmányait a szakmunkásképzőben foly-

tatta, ahol oktatóját nevezték ki pártfogójának. A ta-

nári karnak társadalmi pártfotó tagja jelenleg nincs." 

A Vésztői Szabó Pál Gimnáziumban utoljára az 

1974/75-ös tanévben volt pedag©gus társadalmi pártfogó. 

A fenti néhány példa azt mutatja '  hogy az  iskolai 

patronátus némi fogalomzavarral kűzd. Helyesebben elég- 

gé heterogén. Az oktatási intézménynek nyugtalanul és ér-

zékenyen kell reagálnia az élet által felvetett problé-

mákra. Semmiképpen se szabad a jól szituált diákok ered" 

ményeinek fényében sütkéreznie. 

A társadalmi pértfogókban az ifjuságvédelemben va-

ló aktivitás szenvedélye lobot. Olyasféle hobby ez, a-

mely egyéni és köztisztesség dolga. Ezek a nyüzsgő, ügy-

buzgó emberek olyan társadalmi if juságpolitikusok, a-

kikben sajátos ötvözésü hivatástudat él. Ainkabirók és 

z Kócsor Jánosné, iskolai 
bizett irásieli közlése 

ifjúságvédelmi meg-
alapján 

XX  Dr.Deaskos Tamisné, tanár írásbeli közlése 
alapján 
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idegileg is edzettek. Pslít .ikaí ismereteik, életbölcse-

letük alapján szinte élvezik a társadalmi munkát. Nő-párE-

fegi esetében családi fesziiltséget is okozott már, hegy 

a férj kényelme és csaláaZfái rangja csorbát szenvedett. 

A feleség meg éppen amolyan vil'igmegváltót lét pártfogó-

-férjében, aki nem oak időt hagy a.aagánéletére. 

la a konfliktusok new tervényszerdek. A s .zscialista 

társadalow az, amely a nép széles körei számára szinte 

töaegesitette . , a közéletben való részvétel  lehetőségét. 

New vilújaegváltókril van szó, hanew olyan személyekről, 

akik közelebb hozzák a magán- és a közélet szféráit. Ber-

told Brecht verssorai illenek rájuk: ,.Jobbá teszik azt, 

aki rájuk néz és. - azt ., kire néznek." 

Vannak szép családi életi lokálpatrióták, akik a  bi-

zottságokban, az ifjúságvédelmi munkában, érzeleagazdag 

felelősséggel állnak a fiatalak mellé. Jókai hófehér sze-

relai históriái talán a romantikát némileg tovább élte-

tik. De aligha formálja egy ami fiatal szereleseszaé- 

nyét. A ragára hagyott fiúnak, leánynak etikai megfen-

toltság mellett választ kell adni azokra a kérdésekre., 

melyeket saját teste és az éjszakák sötétje tesz fel 

nyugtala+ a tóan. 

Békés megyében se kevés azsnben azoknak a szóima, 

akiket a kispolgári jólét vagy általános és politikai 

muveltségiik hiánya miatt nemigen érdekelnek gyeraekvé-

delmi ügyek. 

Mússknál a felgyorsult életben nines arányban az . 

órzelai élet értelmi világukkal. A drasztikus gyermek- 
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sorsok hordozói iránt kevés a hideg ész. Ehhez meleg 

sziv is kell. 

A társadalmi pártfogók közvetlenül végzett nevelő-

tevékenysége ji. Egyetlen hiányosság - kevés kivételtől 

eltekintve - megyeszerte, hogy véleményüket, tapasztala-

taikat, észrevételeiket nem szivesen vetik papírra. A 

feladatokkal együtt járó írásos jelentéseket, nem min-

dín készítik el időre. /Ilyenkor személyes beszélgetés 

után, többnyire hivatásos pártfogók írják meg a jelenté-

seket./ 

bugától a családlátogatástól nem húzódoznak. Agyuk-

ban fel vannak térképezve azok a gyermekek, akiknek ki-

jutott a családi élet mostohaságából. Látják, hogy az 

érzelgi, erkölcsi fejlődés mennyire megsínyli a környe-

zet szeretetlenségét, érdektelenségét. Néhány békéscsa-

bai nem hivatásos pártfogó szerint a gyermekkori szere-

tetsugárzás hiánya soha ki nem gyégyithatí sérüléseket 

okoz a személyiségben. Vannak, akik ilyen mértékben nem 

általánosítanak vizitációs élményeikből. Pedagógiai ér-

zékűk instruálja, hazY az se mellékes: örökletesen meny-

nyire erős vagy gyenge a gyertek idegrendszere. 

A lts7.oldalon bemutatjuk Ecsegfalva, Endrőd, Füzes-

gyarmat, Gyoma, Kertészsziget, Körösladány, Körösnagy-

harsány, Szeghalom, Vésztő, Zsadány helységek ifjuság-

védelai célu összegzett családlútogatásait. 
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C s a 1 á d 1 á t• a  a  t á s• k 

Égek 

3•ntás 
1971 1972 1973 1974 197 5 1976 

Pártf•$ík 

részéről 
6.  152  11. 253 3•5 247 

A gyámügyi eló- 

adí részéről 6i4 7.2  87. 82. 
, 

828 837 

A tanács vb. ap- 

parátus reás tag- 

a  részéről 3 4 3 4 3 5 

Az iilla=iEazgatás 

-WWII tagja részé-

ről  
2 1 1 3 2 

. 

2 

6  Taná e s vO-i--ak ta- 

tásiigyi kö.zís lé- 

tsga tá s 21 21  2. 15 19 

. 

23 

Az altiiz•ttság tag-  

jai részéről 
, 

92  14e 162 235 198 

. 

279 

/Mivel az adat.szalg¢Itatf hatóság,sk száma le, 

a helységenkénti átlag megadásátíl eltekintettYin.k/. 

Térsaá,alzi szervek az if iusárvédelez sz•líála- 

Viszonylag hssszu ileit vállalnia kell az egész tár- 

sadalaznak - anyagi és eryéia konzekvenciáival együtt - a 

talajukat vesztett  gyermekek sedse;itését. 

Süriin ital•zC .até férj garázdálkodása, a család kere-

teinek feliea:lása, a kisk•ru gyermekek nea zeSelelő =en- 
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iszósa ... Mit tegyen ilyenkar egy tanácsfa'? Ha „béke- 

birínak" hivják egy vi.szályksd.ásb.z, beavatkozása nagy 

tapintatst igényel. Közremüködésének határt szab az a 

tény, hagy aeg'izatása a közérdekü ügyek képviseletére 

szál. A választók magánügyeibe vall beavatkozásra nincs 

felhatalmazása. Hatósági szerepkört nem igényelhet magá-

nak. A leghelyesebb tisztába jönni a tényekkel, a való-

ságos helyzettel. Adhat tanácsot, útbaigazítást. Kisks-

ruak veszélyeztetettségével összefüggő problémák esetén 

legjobb, ha a szakigazgatási szerv vezetőjét keresi aeg. 

Konzultál vele vagy illetékes bessztettjával a továbéi 

eljárás dolgában. A gyermek- és ifjúságvédelmi albizott-

ságot a tanácstagok általában szintén fogtss tevékenysé-

get végző társadalmi szervnek tekintik. 

Sok és szép feladatuk van a helyi hazafias népfrsnt-

bizsttságsknak. A társaíalsa széles rétegeire táaaszksd-

va a leginkább hivatattak a problémák megoldására. 

Teheraentesithetik pl. a hivatásos pártfogit, a fel-

mentett tanköteles kiskorúak látogatáséban. Segítenek ab-

ban, hagy vizsgakötelezettségüknek eleget tegyenek. A szer-

vező a bizsttság,körzeti ifjuságpslitikai munkacsoportja. 

Kaszaperen, Békéssámssnban, Gádsrsson a népfront 

hivta össze: a szülők ankétjét. Megvitatták és elosztották 

a gyermekvédelmi feladatokat. 

Az iskolai rendtartások rögzítik a népfrontszervek-

kel való együttmdkötés biztosítását. A Hazafias Népfront 

területileg illetékes szervei segítik a szülők nevelési 

kulturájénak fejlesztését. Az együttaúködés alapját, a 
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kölcsönösen elfogadott teendőket általában szocialista 

szerződésben rögzitik. . 

A  népfrontbizottságok sok helyütt vonták be a szü-

lői munkaközösségeket a veszélyeztetett gyermekek meg-

alapozetta rte pályairányításának *unkái játra. Az utóbbi esz-

tendőkben sikerült erősiteni azt a szemléletet, hegy a 

szülők szervezett bevonása az iskola életéhe a szocia- 

lista demokrácia kiszélesitését.segíti. Sok anya, apa kész-

ségesen bekapcsolfílik pl. a veszélyeztetett gyermekek kör-

nyezetének megelőző jelleg& helyszíneléséhe. A Hazafias 

Népfront, VI.kongresazusának negállapítésa szerint a Szü- 

1 ái Munkaközösség marxista és- keresztény tagjai jól e-

gyüttailköéhetnek a csaléÉ.i élet tisztasága érdekében. 

A népfront- és a tanácsszervek kezáeményezésével 

valósult meg: 

Ecsegfalvéin a Házi betegápolás - elóaításaarozat, 

- Kertészszigeten az Anyák iskolája - előadéssoro- 

zat. 
A fenti esetekben a közvetlen szervező a védőnő 

valt. 

Ifjúsági vöröatkeresztes csoportok kísérik figyelem-

mel az általános és középiatkolákhan a veszélyeztetett 

tanulók helyzetét. P1. az ifjtiségi szervezet megblzásá-

óól segítik őket: tanulmányi téren is. A vöröskereszt ar-

ra törekszik, hegy azok a KISZ-ből „kinőtt" fiatalok, a- 

kik nem tartoznak se párthoz, se szakszervezethez, kebe-
létien fejthessenek ki tömegszervezeti munkát. Ezzel el- 

sősorban a társaíaloa perifériális zónájában bolyongó if- 
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jakra gondolnak. 

tia területi alapszerviről valaki  egy veszélyhelyzetet 

felismer, jelzi a gyermek- és családvédelmi felelősön, az 

elnökön, a körzeti orvoson st k.. keresztül, a városi-, já-

rási vöröskeresztszerve •zet titkárának. Az- ügyről azután 

tudorarást szerez a gyámhatóság. 

A Tutományas Ismeretterjesztő Társulatnak  nagy érde-

mei vannak a nézetváltezásiran. Mennél inkább gyeraekköz-

pantuv►á sikerül alakitani a társadalom szemléletét, annál 

hatásasaieb lesz a gyermek- és ifjúságvédelmi munka. A TIT 

egyik célja, hogy a fiatalak nevelése, a születésüktől 

kezdve felnőtté válásukig, minden ember sz .ivügye legyen. 

Az értelmiségi klubok mLsarából e helyt kiemeljük a Sar-

katon 1978 január 20-án megtartott Az értelmiség szerepe 

a cigányság tudati  szintjének emelésében, assz.,iailáei'ijá-

ban eimii és a Békésen 1978. február 6-án megtartott L he-

lyes és helytelen szülői magatartásformák cicii előadáss-

kaí.. /Az előadók Dr.K•zák Istvánné, illetve Bőke Gyula 

voltak/. 

Megyei volumenben több száz aktivista dolgozik a gyer-

mekvételemben. Még többre volna szükség. Jérészt a szak-

szervezeti  bizettságaken múlik , lesz-e több. 

Rajtuk kivül másak is segíthetnek a maguk területén. 

A lehetőségek még nincsenek teljesen kiaknázva. Ha megszün-

nek az elvétve még fellelhető párhuzamosságok és a  forma-

lizmus, akkor t•vábó lépünk. Tul vagyunk zár azon a peri-

édus•n, amely az egyszer és mindenkarra zegtereathető u-

tépisztikus elméletével prébá.lta lezárni a történelmet. 
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Igy az ifjúságvédelmi ténykedések szükségességét se fog-

ja teljesen kioltani az idő. De határozottan szemete kell 

szállnunk az i .11uzírikus pesszimizaussal. Arra törekszünk, 

hegy a lehető legteljesebb mértékben kiaknézznk a szülők-

re irányuló nevelő lehetőségeket. A család az a közösség, 

amely a legerősebben befolyásolja a gryeraekeket abban, 

hegy hogyan fogadják a máshonnan érkező hatásokat. Eh-

hez a családi élet "nyitottsága" szükséges. 

Megyeszerte aük©dik a szülők akadémiája. A dolgozat . 

keretei nem engedik az előadássorozatok tematikájának is-

mertetését. Csak aezőberényi példákra hivatkozunk. 1976- 

november 16-án Pályaválasztásról szülőknek ciad és 1977 

április 19-én A család és az iskola nevelési eljárásai-

nak összhangja ciaü előadásokra utalunk. /Előbbit Dr.Kin-

cses László, az utóbbit disszertáló tartotta/. 

Újra és újra megismétlődik a nagy belső konfliktus. 

A résztvevők közül azok hiányoznak, akiknek a jelenléte 

a legkivánato sabb lenne. A szülői munkaközösség . viszont 

csak ott kapcsolódik be a aszgósitásba, ahol a nevelői 

kar komolyan veszi a demokráciát. Mellőzve az ex katedra 

kinyilatkoztatásokat egyenrangú partnernek tekinti a 

szülői testületet. A tanév eleji választásokon nem for-

mális követelményeknek tesznek eleget, hanem munkatársa- 

kat választanak meg. Igy nea:csak a szülői értekezleteken 

találkoznak velük. Elérhetők az ifjúságvédelmi feladatok 

megbeszélésekor és végzésekor is. 
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Az üzemek  ifjúságvédelmi tevékenysége  

Olyan üzemekben, ahol nem hunynak szenet a hibák fe-

lett, de a fiatalt komolyan veszik, ott meg is felel a ii-

zalemnak. Azoknak a dolgozóknak a munkálkodása ereiaényes, 

akik az ifjúság kérdéseivel nem absztrakt módon, hanem ré-

tegmegközelités alapján foglalkoznak. 

A Mezőberényi Tanács VB 12 helybeli iizea- 

hez, vállalathoz, szövetkezethez az alábbi szö-

veg, felkérést intézte: 

„A Községi Tanács Végrehajtó Bizottsága , 
kéri t.Ciaet, hogy a községi tanácson belül aú-
ködő Gyermek- és Ifjúságvédelmi Albizottságba 
a dolgozik közül egy tagot szíveskedjék megje-
lölni. 

A kijelölt aktíva feladata lesz, hogy a 
község vagy üzen terültén autatkozi, gyermek-
és ifjúság ellen felmerülő problémákat az al-
bizottságnak jelentse, valamint az albizottság 
mugkáját támogassa. 

Kéve;., hogy a  kijelölt  do1Eozíval való el-
beszélgetés után annak nevét, lakcinét a Köz-
ségi Tanács VB-nak 	  -ig közölje." 

Me zőberény . . . . ......  . . 

R.M. sk. 	Sch. Gy . :K. 
albizottság elnöke 	vb.  elnök 

A termelő-, szolgáltató egységek többsége - ha nem 

is rendszeresen - képviselteti  magát a tanácsi albizott-

ságban. 

Azokban az üzemekben, ahol megalakult az ifjúságvé-

delmi bizottság, ott konkrét intézkedések is születtek a 

fiatalok védelmiére. Könnyitenek munkájukon, szórakozásuk-

ról is gondoskodnak. 

A Békéscsabai Felv.nfgyárban if jusági szocialista  

brígál foglalkozik a veszélyeztetett fiatalkorúakkal. 
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„Elisaeré.ssel kell szólni a Békéscsabai Hűtőházban 

folyó ifjúságvédelmi aunkárál. Baukáné, Kállai Edit na-

gyon lelkiismeretesen és 1ó pedagógiai érzékkel foglal-

kozik a ráb~izott fiatalokkal."" 

T'®bb helyen a fiatalok részére klubokat  is létrehoz,  

tak. A megyeszékhely vállalati ifjúságvédelmi helyzetéről 

felmérd lapok iitján tájékozódnak. A békéscsabai városi ta- 

náe.s mdvelődésügyi as.ztálya és if júsáig,védel.ii albize.ttsá- 

ga időnként előadói kenferenciét, if júsáigvédelai ankétet 

is  rendez. 

Endrődón Ifjúsági Vitakör, Aktivisták Köre, Kilián- 

-kör aiiködik. /Ezek  iizeaenkénti loentásátél eltekintünk/. .. 

A Gyomai Háziipari Szövetkezet szocialista brigádja 

szerződés nélkül évek óta patronálja R.J.félárva kisko- 

rut. Betétkönyvet nyitottak részére. A brigádtagok minden 

hónapban pénzt helyeznek el benne. ágy döntöttek, hogy a 

fiatal 18.életévének betöltése után adják árt patronált- 

fiuknak. 

A Mezőerényi Faipari Szövetkezet a Körös partján 

hétvégi házakat építtetett. Az ifjúságvédelmi megbizott 

kieszközli, hegy ezek igénybevételénél az ifjú dolgozó-

kat részesítsék előnyben. Minden nyáren táborba viszik a 

részerulá fiatalokat, inköltséges alapon Mátraszentlászlá-

ra. 
Egy szeghalai üzen szocialista brigádja egytütfitikö-

dési szerződést kötött a Dévaványai Nevelőotthonnal 

Dr.Jáveresik Sándor. a Békés. Megyei Tanács VB. 
Gyáaiigyí Csoportja főelőadójának 1976 évi je-
lentéséből. 
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Több üzen ad Julius végefelé beiskolázási segélyt. 

Igy az akkori 2.%-os papirkereskedelmi ármérséklés is fo-

kozza az összeg tanszervásárló erejét. 

Az Orosházi tveggyár a három vagy annál tölti gyer-

*ekes dolgozói részére havonként és gyeraekenként 56,-Ft 

-ot fizet nevelési segély  cinén. 

Egyes aunkáskollektivák kimagaslóan kiveszik részü-

ket az ifjúságvédelea társadalmi feladataiból. Magyarbán-

hegyesen az egyik szocialista brigád egy sekgyeraekes 

családnak segit házának felépitésében. 

A brigádtagok emberi aegitélésében az öntevékeny 

munkát nea aindeniitt veszik eléggé figyeleabe. Pedig ez 

előfeltétele az üzemben dolgozó fiatalokkal való törő-

dés kiterjesztésének is. Vannak ifjúmunkások, akik csa-

lódnak első munkahelyiikben. S ha az otthon ért csalódásra 
„rádupláz" a *unkahely, kire marad akkor bajával a fiú 
vagy a leány? Még vannak csökevényei az állani gondozot-
takkal szembeni üzemi diszkriminációnak is. 

Az idősebb dolgozik között vannak, akik úgy nyilat-

koznak az ifjúságról, hogy korcsosul, élvhajhász, nea 

tiszteli az öregeket... A neazetékek viszonylatában a 

viseletet, az öltözködést, a frizurát, stb. illetően min-

dig vannak ellentétek. A rugalmasan haladó szellemi törzs-

gárdatagok aszerint ítélnek, hagy patronáltjuk hogyan tel-

jesíti alapvető kötelességeit, hogyan tercel és dolgozik, 

hogyan foglal állást a társadalmi kérdésekben. 

Számos munkahelyen isaerték fel a társadalmi birísá-

Lok szükségességét. A gyeraeknevelésben fellelhető aulasz- 
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tások egy része csupán erkölcsi elmarasztalást igényel. 

A munkamenet megegyezik a hivatásos biréságokéval. /Idé-

zés, tanúkihallgatás, tárgyalás, jegyzőkönyvvezetés, ha- 

tározathozatal./ Igazában viszont szankció nincs a kezük-

ben, csak figyelmeztetnek. /„Látszatbiróságok” l Előfor-

dul, hogy az ügyészségről íie vándorolnak a kisebb ifjú-

ság elleni vétségek: döntsön  a kollektíva. A tárgyalás 

nyilvános. A határozat a  közvéleré:ryt summázza,s 

A társadalmi biráságek segítségét például az ipari 

tanulók nevelésélcen is hasznosítani lehet.  A közösség rosz-

szaldó véleménye többnyire hatásos. Új rendelkezések értel-

mében a szocialista brigádok is „ítélkezhetnek." /De man-

dátumuk az adott eset után lejár/. 

A gyermekvédelmi üzemi- és szövetkezeti patronálás 

kérdéseivel az Országgyülés Kulturális Bizottsága is fog-

lalkozott. 

A Békés megyei Pályaválasztási Tanácsadó Intézet  

Korunkban már nélkülözhetetlen, hogy a fiatalok in-

tézményes segitséget.kapjanak, a nekik leginkább megfele-

lő élethivatás regválasztásához. Ezt szolgálja a pályavá-

lasztási tanácsadás és a pályaalkalmassági vizsgálat. 

Ezeknek a gyámhatésággal és az egész intézményrend-

szerrel való korrelációja az egyénnek és a társadalom- 

nak közös érdeke. Teljes egyezés aligha érhető el az e-

gyéni törekvések és a társadalom szükségletei között. De 

az reális:célkitúzés, hogy minél kevesebb legyen az olyan 

fiatal, akinek örömtelen vagy éppen terhes a választott 

pálya. 
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Előbb-utóbb minden fiatal belétja a tudás termelő- 

erővé vélését. A tudoményos és technikai forradalom jó-

részt aúszaki folyamat. De elválaszthatatlan kisérője a 

gazdasági- és társadalii fejlódés. Ezek között az intézet 

is hivatott a hidverésre. 

A  k#pzettség és a tercelés távelség ríl szólva egye-

sek a békés megyei feudális hagyatékot emlegetik. De már 

gyorsan hozza be ipari leaaradésát a térség. A technikai 

szintet jelző skála két vége, a kézmüipar és az automati-

zálás között azonban nagy a különbség. &Iindezt figyelembe 

véve a pályaválasztási tanécsadónak szakmaismertetési, 

az ifjuságvédelmi szetveknek szogiológiai tekintetben kell 

a növendékeket segiteniök. Szüks$ges ismerni azokat a 

mechanizmusokat, aaelyek az itteni konkrét viszonyok kö- 

zött az if juség-

védelai alanyok 

motivációját ala-

kitják. 

A  pályavá-

lasztási tanács-

adás a fővárosban 

kezdődött el. Az 

1029/1971./VII.3./ 

sz.kormá nyhatéro-

zat ereáiiényeként 

Békéscsabán is létrehozták a tanácsadó intézetet. Szak- 

mai irányitása a Munkaügyi Minisztérium feladata. 

Azt, hogy a gyermek milyen életpályéra készüljön, az 
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némelyk®r a gyámhatóság, az 

altizottság gond jar is. Min-

denek előtt a felügyeletet 

elhanyagoló szülők miatt. Az 

if ju hajlamainak, testi és 

értelmi képességeinek és e-

gyél körülményeinek aegité-

lése a lelkiismeretlen szülő 

részéről nem mindig tárgyi-

lagos. A családjogi törvény 

76.§./2/ értelmében a tizen-

hatodik életévét igetöltött 

ifjú a szülő hozzájárulá- 

sa nélkül is létesithet aun- 

A tanácsaZí 
emhléméja 

kaviszonyt, vagy sziavetkezeti tagsági viszonyt. De akár 

gyermek, akár ifjú vergődik elhagyatottságátan, istápol-

ni kell. Ága sokáig a Leiskolázási keretszámuk, a munka-

helyek, a felvételi esélyek hiányos ismeretéten - szójá-

tékkal élve - tanácstalanok voltak a tanácsok. A .Békés 

megyei tanulók pályaválasztási kézikönyve"-it a megyei 

pályaválasztási tanácsadó agyija ki. Eml.itést érdemelnek 

a megyei tanács vé munkaügyi osztályéval kooperáciítan 

szerkesztett gyári különkiadások is. 

A szülői munkaközösségi elnökök, iskolaigazgatók, 

a hátrányos helyzetien levő és veszélyeztetett gyerme-

kek előtt megyeszerte rávilágítanak a szakmunkáspálya 

térsaóalai rangjára. Lég hatésosall a fizikai munka mél-

tányos aegiecsüülésére utalás. 
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Egy 1974-es felmérés szerint a megyében közel száz 

noraél iskolai ,nyelcadikes ifjúságvédelmi alanynak volt 

pályaválasztási 

lehetőséget le-

sz`úkitő foava-

tékossiga. Má-

soknál a poten-

ciálisan megle-

vő adottság 

csak ritkán bon-

takozhat ki. A 

cigánytanulík kö-

réről kevés te- 

hetséges növendéket jeleztek az iskolák. Azoknál is első-

sorran manuális, üés.isorran müvészi /zenei irányú/ tehet-

séget állapítottak meg. Az ilyenek konkrét pélyaalkalaas- 

sétának vizsgálata az intézetben riztositett. /Manuális 

és kosrinativ konstruálikészsét vizsgálat/.  Mér ebből  is 

látszik, hogy a pályaválasztási tanécsadínak az iskolák-

kal szoros kapcsolatot kell tartaniuk. 

Kisz4llásker az intézet prepaganiistája audiovizuá-

lis eszközök alkalmazásával vagy "élőben" mutat  be  szak-

mákat. Amikor a tanulik hangulata feloldidik, ekkor mér 

a pedatígus-unkatárs felel a k.ériésekre. Főszempontja: 

a gyermek boldogulása nagyrészt az adekvát vélasztástíl 

füst. 

A pályaválasztási intézet az általános iskolák igé-

nye alapján létugatásokat szervez a szakmunkásképző in- 
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tézetekbe, szakközépiskolékba és üzemekbe. /1977 noves- 

herében pl. eredményes volt a Békéscsabai Kötöttárugyár-

ba tett üzemlátogatás. Virág Lészlóné a munkahely részé-

ről sokat tett a szakma megismertetése érdekében/. 

/B.J. mezőherényi iskolai pályaválasztási felelős 

tanár, a füzesgyaraati mezőgazdasági termelőszövetkezet-

be  vezetett látogatást. A gyümölcstermesztés att iparsze-

raen folyik. A szakembergárda olyan kohéziót teremtett, 

hogy az elvándorlás szinte ismeretlen. New egy hátrányos 

helyzetű nyolcadikos parasztgyermek dnntatt pazitiv ér-

telemben jövőjéről, a létvettak alap jún. /- 

A tanácsadó 

megkeresését ugy 

pedagógusok, mint 

aktivisták taná-

csolják a szüksé-

ges esetekben. A 

békéscsabai in-

tézet sajnos a 

város perifériá-

ján kapat.t helyet. 

Az igénytelen kül- 

A Pályaválasztási Tanácsadó Intézet 
fotólaboratóriuma 

se jii épület berendezése kielégiti a követelményeket.  

Az igazgatónak vannak orvos, pedagógus, pszicholó-

gus és asszisztens munkatársai. A kollektívában diztosi-

tottak a tesztek, komplex vizsgálatok,  konziliunok. 

Az intézet a gyógypedagógiai nevelőintézetekkel kü-

lönösen szaros kapcsolatot tart fenn. Azok a békés-megyei 



fogyatékos növendékek, akik szakmunkásak akarnak lenni, 

Szegeden kerülhetnek igeiskolázásra. 

gimiu ziumakban vándorkiállitást tart az intézet. 

Azok az ifjak, akiknek egyetemi felvételre kevés az esé-

lyük, mélyreható szakmaismertetésben részesülnek. Ismter-

tetik a különböző életpályákat, illetve aunkafolyamat0-

kat, s azok testi és lelki követelményeit. Voltak diákok, 

akik csak az intézet informálásából tudták meg, hogy bi-

zonyos szakmák a négy középiskolai osztályra épülnek. A 

veszélyeztetettek között akadtak, akiket kellegesen érin-

tett, hogy az érettségi nem követelmény. 

Felsőoktatási intézvényekben végzett hallgatók is 

felkeresik az intézetet illés problémával. Ezzel egyiöe-

jüleg tömő munkahely, vállalat küldte lae a munkaerő-igé-

nyét. Igy nagyobb választási lehetőséget tudnak ajánla-

ni a fiataloknak. 

A Békés aegyei Pályaválasztási Tanácsadó Intézet i-

dőszakosan megjelend lapja az „Utkeresés". 

A Megyei Kényvt.ár olvasószolgálata szokásos mini-

kiéllitásainak folyamán pályaválasztást segitő kötetek 

bemutatására is sor került. A térlaton a kiállitott 

könyvekből azonnal lehetett kölcsönözni. Sajnos, csak bé-

késcsabai kallídó fiatalok ragadhatták meg ezt az alkalmat. 

A aegyén belüli tanácsadó hálózatban az irásos pálya-

ismertetők, kézikönyvek és szemléltető anyagok közreadása 

nagyon indokolt. Mindemellett korlátozottan cselekvőké- 

pes kiskoru a gyámhatóság döntését kérheti, ha szüleivel 

az életpálya kijelölése dolgában vita keletkezik. 
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1V. 	AZ IFJÚSÁGVÉDELMI INTÉZMÉNYRENDSZER KAPCSOLATA  

AZ ISKOLÁKKAL  

Ifiúságvédelea az iskoláskor előtt  

A kiskoruak többsége iskolai tanulí. Ezért a 0-6 

-éves gyermekvédelmi alanyokkal részletesen nem foglal-

kozunk. 

A gyermek egészséges fejlődését veszélyeztető értal- 

aak mér *éhen óelüli 

Túlzásként értékelik, 

életében jelentkezhetnek. Az intéz- 

ményes gyermek-

kori védelem 

tulajdonképpen 

a terhes anya 

gondozáséval 

kezdődik meg. 

A szociális in-

tézkedéseket csak 

néhány *aradi fi-

atalasszony ne* 

fogadja szivesen. 

hogy terhesgendozási rendelésen 

legalább négyszer kell *egjelenniök. Az albizottségi vé- 

dőnő tagoknak nagy érdemük van a felvilágositésban. Szük-

ség esetén az adminisztratív hétrényra is figyelmeztet- 
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nek: az anyaségi segély  megvonáséra, illetve csökkenté- 

sére. 

A Gyulai Kírhézban egy ,.anya" újszülöttjét a nőgyó-

gyászati oszt,alyon hagyta. Mellette megtalálták írásbe-

li nyilatkozatát is, amely örökbeadásra utalt. /Az el-

tűnt nőt a rendőrség felkutatta. Beszállitotték a cse-

cseaőotthonba, hogy a gyermek legalíbb a táplálás tekin-

tetében ne szenvedjen helyrehozhatatlan hátrányt./ Ha-

sonlí jellegül és nagyságrendű döbbenetes mulasztások Bé-

késben ritkén fordulnak elő. 

A  csecsemő  örömeinek, élményeinek forrása az édes-

anyja. Egy éves koron alul csak egyetlen szegélyhez ké-

pes kötőíni  a gyermek. Erre a kapcsolatra épül későbbi 

érzelemvilágának a kibontakozása. Ha a kicsi korán cse-

csem8etthenba kerül, elfordul a külvilágtól. A hospita--

lizálídás érzelmek és érdeklődés helyett közömbösséget 

fejleszt ki. 

Az előző évtizedien a 0-3-évesek csecsemőotthonok-

ba vall beutalása nagy nehézséget jelentett. A Békési Já-

rási Tanács VB Igazgatási Osztálya 5510-2/1966 ig.sz . a-

latt felhívja a figyelmet: ,.Arra kell törekedni, hogy az: 

ilyen kiskoru gyermekek elhelyezése rokonaiknál, ismerő-

seiknél ... átmenetileg biztosítva legyen." Az otthonok 

bővítésére később intézkedések történtek. Társadalmi moz-

galom keretében pedig a gyermekintézmények építéséből, 

bővítéséből, felujitásábíl számos vállalat, intézmény, 

szövetkezet, szocialista brigád is részt vállalt. A Me-

zókevécsházi Jérás 11 épitőbrigédja ,.konkrétan támogatja" 

a bölcsődéket, óvodákat. 
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Testben és lélekben mindenesetre harmónikusabben 

fejlődik az a gyermek, aki  anyja  gondoskodásával tölti 

be a harmadik é.leté.vét. Ha akadály merül fel., akkor is 

j.bb megoldás, h.áa kisgyermeket a nagy szóilő vagy egy 

értő g.nd.viselő látja  el, mint a bölcsőde. /1R. ►  bölcső- 

dés korú gyermekre jutó férőhelyek száma Békés megyében 

1971-ben 74 volt/.  

A névtelen, alulmaradt, kárvallott gyerme-
kek esetében legkésőbb a 3.életév betöltése u-
tán a gyámhatóságnak hivatalból intézkednie 
kell a családi státuszt illetően. Az albizstt- 
ságak sz.m.rú kötelessége annak jelzése ?  ha 
mindkét sülő ismeretlen, vagy az apa kiléte 
nem állapitható meg. /Ha  a tisztázásra nines 
lehetőség, az  anyakönyvbe képzelt személyeket, 
illetőleg személyt jenreznek be/.  

3-6-éveseknek nagy élménye az óvodai közösség. Ta-

nulják a közösségben élés törvényeit, a szociális maga-

tartás szabályait. Gyaker.lják az alka1mazk.dás  képes-

ségét. 

Amilyen fontos legalább egyéves korig az anya g.n-

deskaáása, .lyan jelentős, ha hároméves kortól minden 

kisgyermek óvodába kerül. „ ... egyedül állá a járás te-

rületén vezőberény-község, ahol az óvodáskord gyermekek 

elhelyezését 1..%-ban bizt.sit.tták. "_ 

Tea mindenütt ennyire kedvező a konstelláció. Külö-

nösen a születési arány megnövekedése miatt 11.-1246-.s 

helykihasználtságra is van példa. A társadalmi összef.- 

= Kiss Lászlónak, a járási ifjúságvélelmi mun-
kabizottság titkárának, a Békési Járási Gyer- 
mek- és Ifjúságvédelmi Munkabizottság 1972. 

szeptember 12-i ülésén elhangzott felszóla-
lásból. 
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gás növeli Keg az állag anyagi erőforrását. Igy épült 

Békésen 1974-ben két óvodai foglalkoztató terep. Két 

másik óvodában bővítés történt. 

A megyeszékhelyen a nekibuzdulás után egy kicsit 

kifulladtak az üzemek. A társadalmi segitság lanyhulása 

is okozója a legutóbbi beóvodázási kérelmek egy része 

elutasításának. Az aktivisták a nagycsaládosok, az egye-

dülállók, a fizikai dolgozók, a sorkatonák és a cigány 

szülők gyermekeinek előnyben részesítését szorgalmazzák. 

A Békési Nevelési Tanácsadó többéves tapasztalata 

szerint a fogyatékos gyermekek zöme az óvodába nem jár-

tak közül kerül ki. Az intézet 1975-ben igyekezett kia-

lakítani azt a modellt, ami a tankötelesek 1-éves vagy 

72-érés előkészitőbe való beírását segíti elő. Fontos 

szempontként kezelte a regfelelő iskolatípus kiválasz-

tását is. 

A  szellemileg sérült gyermekek részére Tarheson 

bentlakásos óvoda épül. 

Iskolai ifjúságvédelmi megbizottak  

Az ifjúságvédelmi aegbizottat az igazgató jelöli ki. 

Az ifjúsági szervezet javaslatét figyelembe kell vennie. 

Az ifjUségvédelri felelős összekötő az iskola és az 

illetékes elsőfokú gyámhatóság /1.82.eldali séma/ között. 

A megyei gyermek- és ifjúságvédő intézettel, a nevelőszü-

lői felügyelővel, a nevelőotthonokkal, többnyire k©zve-

tett uten van kapcsolata. Feladatait az általános iskolai 

rendtartás /1976/ 65.§-a, a gimnáziumi rendtartás /1976/ 
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66.§-a és egyéb iskolák rendtartásai körvonalazzák. 

A nevelőtestületek ifjúságvédelmi felelősének kép-

zése, feladatuk ellátására vall alkalmassá tétele elsó-

sorban a városi-, megyei müvelődéstigyi osztályok fela-

data. A legfelsőbb szintű irányitlst a linvelődésfigyi Mi-

nisztérium gyeraekvédelai osztálya gyakorolja. 

Az iskolai ifjuságvsdelai munkában is az egyik leg-

fontosabb mozzanat: a megelőzés .. A .Gyermekvédelem az ál-

talános iskolában" ciaü utautatf, jól használható segél. 

let. Az igazgató aellett az ifjúságvédelmi megbizottnak 

is részt kell vennie a nevelési tényezők összehangolésá- 

ian. Fontos alapelve ez a gyermekvédelemnek. Kevés instruk-

ciótkapnak az iskolai megbízottak az egészségileg ve-

szélyeztetett gyermekek problémáinak aegoliésához. Igaz, 

hogy a körzeti egészségügyi szolgálat kiemelt feladatként 

kezeli a kiskoruak higiéniai gondozását. 

Az ifjuságvédelmi felelősök a szerencsétlen, kiszol-

géltatatt gyermekek, ifjak szószólói. Mativáló tényező a 

harcos eszmeiség. 

A  magas  érzelgi hőfok egymagában nem elég. A felde- 

rítéshez, megelőzéshez, a jogvédele= alkalmazáséhoz, szak- 

mai képzettség és tsvébbképzés s naprakész adainisztrúi-

ció is szükséges. 

A békéscsabai városi if júségvédelai al.>sizottség 

1975-től megszervezte az sktaf.sisi intézmények if júságvé- 

delai felelőseinek továbbképzését. Elsődleges célja a 

prevenció fontosságának tudatosítása. Az italozás és a 

bdnözés elsősorban a nagyobL diákokra jellemző. Az ezek- 



- 2.6 - 

kel kapcsolatos problémák főként a középiskolai székhe-

lyeken jelentkeznek. A megyeszékhelyen van olyan szak-

középiskolai ifjúságvédelmi felelős, aki a  rendtartás  ve-

natkozá paragrafusán kívül egyéb szakmai dokumentumot 

nem is látott.. Érthető, hegy a fórumok fontosak. Inkább 

ezeken kerüljenek életközelségbe az ügyekkel, mint a sziv-

szaritá valós szituációkban. Falusi viszonyok között a 

képzés összevontan történhet meg. /Jó példája ennek a bé-

kési járás 197.-1972 évi gyakorlata/. Némelykor a megyei 

főügyészség képviselője is megjelenik. Hangsúlyozza az 

iskolai gyermekvédelmi megbízottak és a hivatásos párt-

fogók közötti együttműködés szükségességét, valamint az 

albizottságok nélkülözhetetlen kózreaüködését a gyámha-

tósági intézkedésekben. 

A hivatásos pártfogók annyira leterheltek, hogy csak 

ritkán tudják felkeresni az iskolákat. A békéscsabai ál-

lomáshelyú Miklya Béla a veszélyeztetett gyermekek nyil-

vántartásához mintalapot készített. Más pártfogók szak-

mai kézikönyveket bocsátanak rendelkezésre. Mindenellett 

azoknak a tanerőknek, akik e nemes megbízatást kapták, ta-

nulásuk és tudásuk tartományába mindig bele kell érteniök 

a politikai Füveltséget is. 

Az oktatási intézmény gyermekvédelmében lényeges e-

lem a személyiség tanulmányozása. Fel kell térni a vele-

született és szerzett, belső és külső, Morfológiai és funk-

cionális feltételek arányait. Az egyént csakis fejlődésé- 

ben és környezetével  való kölcsönhatásában szemlélheti 

tárgyilagosan. 
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Az if júságvédelmi alanyok élményei kisebb-nagyobb 

személyiségsérülést okoznak. Tcbb•kú /multikauzális/ és 

többtényezős /aultifakt•riális/ károsodásról van szó. 

Az •ki tényezők teljes tartományát a kézi könyvek 

se nyújtják. Az ifjúságvédelmi megbiz•ttnak érzékenyen 

figyelnie kell úgy az öröklött - genetikusan determinált, 

cint a szervezeten kívüli okokra. Az utóbbiak közül leg-

gyakrabban pszich•sz•ciális családi tényezők a felelő-

sek a fejleményekért. Ugyanakkor tisztában kell lenni 

azzal, hagy a szellemi fejlődés, a jó szellemi teljesítő-

képesség feltétele a zavartalan testi fejlődés. Még 

most is kell alultápláltságot konstatálnunk. 

Prémi megnyugvással vesszük tudomásul, ha a szülők 

helyzete úgy megjavul, hegy az állami gondozás többé nex 

szükséges. Iskolai részről azonban a tanév befejezése 

előtt a regszüntetést - kevés kivételtől eltekintve -

ellenezzük. Az állami g•nd•hás megszüntetésekor, szülő 

nemlétében, a tanuló többnyire valamelyik hozzátartozó-

hoz kerül. Ha az elhelyezés kérdésében a bíróság nég nem 

hozott határozatot, segíteni kell a gyámügynek a  legal-

kalmasabb r•k•n regtaláláséban. Ebben az ifjúságvédelmi 

felelőst kollegái /többnyire egykori osztályfőnöki, csa-

ládlátogatási tapasztalataik alapján/ támogatják. 

A Békési Kisegítő Iskola ifjúságvédelmi megbízottja, 

Sz'ücs Attilúné kartársai felé körvonalazza a sérült, 

zavart személyiségfa gyermekek prevenciójával kapcsola- 

tos elvárásokat. A területileg illetékes hivatásos 'Art-

fogéval gyakran konzultél. 
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Szakraunkástanulik körében a megbizettnak oda kell 

figyelnie, hegy a kiskorú iszt,öndiját, illetőleg tanuló-

bérét a gsndezási di1 fedezésére ne használják fel. 

Néhány középiskolai ifjúságvédelmi aegbizett kissé 

inaktív. Tipusérviik: Ez az iskolaszint nem kötelező. A-

kinek nehézségei vannak, vagy be se iratkozik hozzánk, 

vagy ha légis, akkor kimarad. ,Tapasztalataink szerint 

egyes gianá.ziumok és szakiskolák gyermekvédelmi megbi-

zettai csak alkalemszerLen vesznek részt a gyermek- és 

ifjúságvédelmi munkásan. Ezért elő kell sigiteni, hegy 

a KISZ-szervezetekkel együtt* költve a nevelők megfele- 

lően bekapcsolódjanak a községi gyermek- és ifjúságvédel-

mi albizottságok munkájába." x  

A veszélyeztetett TV-es tanulók szegélyi értékelé-

sének különös sers&intő volta evidens. Az ifjúságvédel-

mi megbizettnak úgy az Iskoláztatási Bizottság, mint a 

KISZ minősitésére oda kell figyelnie. A maga lehetősége-

ivel idejében óiztesitania kell, hegy a diákok helyesen 

tudjanak élni jogukkal. De formálnia kell a tanárk•llek-

tiva ezirányu felelősségét is. 

A tantestületekben tisztázni kellene az  ifjúségvé- 

delei munka etikájának néhány kérdését. Az iskola tekin-

télye new csak a ji tanulmányi szinvonaltíl függ. Hirét 

befolyásolja a szocialista erkölcsi normák érvényesité-

sének gyakorlata is. 

177 Békési 
55641-2  
Békés, 

J'rösi Tanács  VB Ig.Oszt. 
/1968.Ig.sz. 
1968 ápr.22. Vastagh Pá1 sk. eszt.vez. 



- 2.9 - 

Az ifjúságvédelmi felelős a pedagáguskellektiva 

tagjait kapacitálja elvi érték kiselőadások tartására. 

E serek irijának igazgatója hozzájárult, hogy némely-

kor az értekezletek ilyenekkel is tartalmasabbé vál-

janak. 

Disszertéli az ifjúságvédelem körében az alábbi 

témaköröket javasolta: 

Milyen vélő- és övíintézkedéseket vár a gyám-
hatóságtól" 

Kritikája a gyámhatósági eljárásról szóló mi-
niszteri rendelet gyakorlati alkalmazásáról. 

Milyen eredményeket lát realizálódni a tanuló-
szobai órák és az évvégi pótló foglalkozások 
vonatkozásában, különös tekintettel a hátrá-
nyes helyzetíj tanulókra? Mik a javaslatai? 

Mit vár az ifjúságvédelmi albizottságtél a ve-
szélyhelyzetek megelőzése érdekében? /konkré- 
tan/ 
Van-e javaslata a társadalmi szervek /Hazafi-
as Népfront stb./ ifjúságvédelmi munkájának 
fejlesztésére? 
Milyen kihasználatlan tartalékokat lát a Szü-
lői Munkaközösség gyermekvédelmét illetően? 

Mely jeleit látja a cigányság asszimilálídá-
sának gyermekeik és a cigány-dolgozik isko-
lai hallgatók iskolai attitüijei alapján? 

Igénybe vette-e szolgálati úton vagy esetleg 
közvetlenül t  valamelyik nevelési tanácsadí 
intézet segítségét nehezen nevelhető gyermek 
esetében? Eredmény? 
Javaslatai a veszélyeztetett növendékek nega-
tiv társadalmi élményeinek csökkentésére. 

Hátrányos helyzeti tanulók pályaválasztási 
gondjainak csökkentésében kifejtett tevékeny-
sége. Kezdeményezte-e a pályaválasztási ta-
nácsadó intézet megkeresését? 

Észrevételek az állami gondozott tanulók  neve-
lőszüleiről. 

Egyé b témakörök 

Mezőberényben eddig R.M-né esztályfónök referált 

nyilvánosan volt problémás tanulói  életútjának nyomen-

követéséről. 
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A tervszerdség az iskolai ifjúságvédelemben is fon-

tos. A megbizottak munkatervet készítettek. 1974 óta, a 

gyermekvédelmi mamentumak az iskolai munkaterv szerves 

részét képezik. A kidolgozás az igazgatóval való szoros 

együttmdködés nélkül nem lehetséges. 

A feladatok zömét egyébkánt sohasem munkatervi pon-

tok adták, hanem az alkalomszerűen előbukkanó problémák. 

8 adalékot szolgáltató iskola körében a legfiata-

labb ifjúságvédelmi megbízott. 3o-éves. Az igazgatók a 

friss diplomásoknak mindenek előtt a szaktárgyaikban 

való tárgyi és metodikai fejlődésre biztosítanak jó fel-

tételeket. Népes iskolákban szerencsés az a helyzet, hogy 

a tapasztalt, idős resszortos instruálása mellett szerez-

het gyakorlatot az e területen kezdő kollega. Széles 

skálás mikroközösséggel mikroközösséggel biztosított az iskola gyermekvé-

delmi „jövője." A gyakorlatban nagy „terepismeretre" le-

het szert tenni. Jé közösségi légkörben nem kell tarta-

ni a beszükúléstől. A község, város közéletének is aktív  

szereplői, hiszen egyszersmind az ifjúságvédelmi albi-

zottságnak is tagjai. E speciális feladatkörben némileg 

meghatározó a „veterán" megbízott munkastílusa. De az is 

nyilvánvaló, hogy a jó össztantestületi légkör, felké-

szült és emberséges iskolai- ás tanácsi vezetés nem ke-

vésbé fontos. Az öntevékenység, a megismerés teljes út-

jának végigjárása mindemellett is szükséges. 

A veszélyeztetett tanulékkal való érintkezésben szá-

molni kell opponáló helyzetekkel. Disszertáló sehonnan 

se kapott olyan értelmi visszajelzést, hogy valamely pat- 
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ronált növendéktől vagy szülőjétől testi sértést, súlyo-

sabb rágalmazást vagy becsületsértést kellett volna el-

szenvedni az eljáró nevelőnek. 

Sokan elhivatottsággal, példásan helytállnak szak-

tárgyaiköan és lépést tartanak a tudományos forradaloa-

mal. Magas hőfokon lobogva, égve tanitanak. Munkásséguk 

nagyon értékes. De ha személyiségszerkezeteik folytán 

nem  remélhető, hogy valaha is ig~a.z papjai lesznek a szi-

kebb értelemben vett ifjúságvédelem hivatásnak, helyes, 

ha ilyen megbizást nem kapnak. 

A kezdettől megfizott pedagógusuk több gint másfél 

évt.izeáen át bérpótlékot nem élveztek. Önzetlen szívvel 

segit.ettek, ahol. tuitak. Munkanaplót s saját tervezésük 

szerinti nyilvántartást vezettek. 1973 ita a A-Gyüsz.11. 

r.sz . „XI.Nyilvéntartási lapot" /1.Függelékáen/ rendsze- 

resitették. Ezáltal az iskolai helyzet  központilag is jól 

kvantifikdiható lett. 

A 6/1977/0M-MUM-rendelet alapján,  az iskolai ifjú-

ságvédelmi megbiz•ttat 1977. szeptember •1-től lao-Soo,-Ft 

havi díjazásban kell részesíteni. Békés megyében  2o•-3••,-

f•rint/hénap van aegállapitva. E financiális megbecsülés 

még lelkiismeretesebb munkára kötelez. Az érsekvédelmi 

akciók nem ritkán csalódással járnak. De aki hisz a pe-

dagógiában, csak optimista lehet. 

A Békés megyei Művelődésügyi Osztály egységes munka-

kori leírást  ezeddig nem készített. Az igazgatók saját 

belátésuk szerint kórvnalazzták a resszortot. 
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Az iskolákban folyó ifjúságvédelm i tevéken,yséL 

Békésen már évekkel ezelőtt az óvónők is jelen vol-

tak a Tevelési Tanácsadó ':által végzett iskolaérettségi 

vizsgálatsken. /Akksr is, ha az nem az ávsdában történt./ 

A megfigyelések, mérések főbb szempontjainak megismerése 

után most már maguk töltik ki a jellemzési lapokat. Ez 

fontos dokumentum az 1.ssztály vezetője száméra. 

A normál iskolai alsó tagszatban is hamarasan kiti-

nik, hegy kik azok a gyermekek, akik hátrényss ,niiveltsé-

gi körülmények között élnek. A felső tagozatban egyre 

pregnánsabban megmutatkozik, hagy kik készülnek nehezeb-

ben a felsőbb iskolákra, pályaválasztásukra. 

Békéscsabán, Orssházán, Szarvasan és Vésztőn korrek-

ciós osztályok szervezését engedélyezte a miivelőlésügyi 

osztály. A Nevelési Tanácsadó munkatársai látogatják, 

tanácsokkal látják el az ott mákölő nevelőket. A peda-

gógus érzékenység - ki kapja az elitosztályt és ki a „ka-

parékét"? - nemcsak káros, hanem hamis is. A kisebb lét- 

számú korrekciós osztályokban ugyanis a tanulóknak több 

mint a fele felzárkiztathatá. 

Még vannak a megyében csekély számban összevont 

esztAlyek és nagy számban heterogén napközi stthsni és 

tanulészabai cseparfak. Ezekben a keretekben levő növen-

dékek tulajdonképpen mindannyian legalábbis hétrányss 

helyzetüek. A peáagógus egyszerre csak egy évfolyammal 

foglalkozhat. A többi gyermek tanulásának intenzifikálé-

sa a jövőben az ő néillé foglalkoztatás specifikumait fi- 
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gyelembe vevő szaktárgyi magnészalagok elterjesztésétől 

remélhető. 

A veszélyeztetett gyermekek tanítás utáni attitiid-

jei különösen problematikusak. .Kertész hászlí, a muro-

nyi általános iskola igazgatíja a község vezetőivel kar-

öltve ébler figyelője, hagy a ... tanulóifjúság, a Tanulói 

Szabályzatban, Rendtartásban előírt erkölcsi normákat, 

miként tartja %e iskolán kívül is." Y  

Az lenne jé, ha az estefelé hazatérő  gyermek  gondol-

kodását_- természetesen csak a kipihentség; állapotában - 

a szülő maga is kérdésekkel irányítaná. Ez az osztályfő-

nökök szemléletformáló ténykelésének is része. Bizonyos 

intelligenciaszint alatt se muljék el egyetlen nap, hogy 

otthon ne érdeklődnének legalább az iskolai események fe-

lől. 

A „nevelő iskolában" mindenkinek határozottan mellé 

kell állnia az ifjúságvédelmi alanyokhoz. De évatossággal 

kell a nevelőknek a segítés, a biztatás és kínönösen a 

kényszer eszközeivel élni. Szükséges, hogy a gyermek 

mini a sikerekért . , mind  a kudarcokért maga vállalja a 

felelősséget. Ezzel tanul  meg  olyasait, amiből egész é-

lete során haszna lesz. 

A felső tagozatban kiismerik az egyre szilárdul' e-

gyedi viselkedéspszichológiai alapokat. Ezeknek a gyermek-

védelem-centrikus közvetítése a középiskola felé egyes 

esetekben részletes és respektált. Az a jé, ha legalább 

x Békési Járási Tanács VB Yüv.Oszt. 
68/1/1962.ikt.sz . 
Békés, 1962 jan.hd 2•-án, t)r.Szász Olga sk. 
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lokálisan folyamatos és többcsatornás a kommunikáció 

az oktatási intézmények között. Majd minden városban 

megnyugtató helyzetet regisztrálhatunk. Sőt, egészséges 

elégedetlenséget is lehet tapasztalni. Ez nagyebb akti-

vitásra inspirál. Elvétve a pedagógustársadalom belső 

hierarchiája, zártsága is kiütközik. Etikai alapelvünk 

szerint ez eltűnőben van, s ezzel az egyes „lépcsők" kö-

zötti ifjuságvédelai érintkezés zökkenőcentesebb lesz. 

A serdülőkorban lassanként eljut az ifjú arra az 

érettségi fokra, hogy a szocialista humanizmus talaján 

tisztelje az emberi személyiséget. 

A karai ifjúkorban levő diák tanáraihoz vall viszo-

nya valamelyest az egyenrangúság irányába tolídik el. A 

serdüléssel járó strukturabomlás okozta feszültség még 

nem higgadt le. Az álszociális atmoszférából bekerült 

ifju és a tanár személyes kapcsolatéban „rövidzárlat" 

keletkezhet. Frappáns eljárásra még gondolni se szabad. 

Az ifjúságvédelmi aegbizottnak türelemre és pozitiv ér-

zelmi kapcsolat kiépítésére kell orientálnia kartársait. 

Liményszerü együttlétek útjait egyengetheti, pl. könyv-

tárrendezés, szertári besegítés, sportverseny előkészí-

tése, fotózás révén. Állhatatosság, optimizmus, kölcs©-

n®s bizalma szükséges. Szerencsés körülmények között a 

nevelő, mire az ifjú fiu vagy leány átjut a nemi érés 

viharzónáján, már oly erkölcsi tőkével rendelkezik, a-

mit azután jól kamatoztathat. 

Úgy az éltalános-, mint a középiskolában a felka-

rolás csak úgy érheti el az optimumot, ha az igazgató 
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és az ifjúságvédelai felelős koordinál. A pedagáígusek 

munkája zenthetetlenül együtt jár bizonyos adminisztrá-

cióval. Egyes testületekben szenveiélyesen szét emeltek 

az ellen, hogy bár ainden tanulóról szeaélyiséalapet ve-

zetnek, a veszélyeztetettekről kÜl®.n nyilvántartést is 

készíteni kell. Más-mis szempontú jellemzést, jelentést 

kLv n a nevelési tanácsadó intézet, agyázhatóság stb. 

Az ifjúságvédelmi resszoxrtaasal szembeni konkrétabbi el- 

várások, valamint a nyomtatványok racionálisabb szerkesz-

tése következtében azonban a kulminácién íjár túl jutot-

tak az osztályfőnökök. 

A szaktanáruk nem lehetnek előitéleteik rabjai. Em-

berismerő képességük rutinja mindenek felett a támaszra 

szoruló tanitványaikon vizsgázik. Az évek rárakódó fá-

radtséga miatt félő, hogy besorolásaik kategórikusak lesz- 

nek. Nem veszik időken észre növendékeiken a változás je-

leit, amelyek környezetük megromlásában gyökereznek. Ve-

lük szemien egyszerre kell engedékenynek és hajthatatlan- 

nak lenniök. Tudniuk kell, mi vonzza tanitványaíkat és 

bizonyos fokig alkalmazkodni hozzá. A szorenggst szlIggesz- 

cióval, dinamikával oldhatják fel. Ugyanakkor az alapkö-

vetelményekből /házirend, törvények, szokások/ nem sza-

bad a „keítvükért" engedniök. 

Az ifjúságvédelmi alanyok esetében kuriózum a te-

hetségek szárnyaltatása. Annál nagyobb hangsulyt kap az 

elzaradák felzárkíztatésa. Egyéni teherbirésukat, mun-

karitmusukat nem szabad sem az osztályfőnöknek, sem a 

szaktanároknak figyelmen kívül hagyniuk. 
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Sok megértést kell tanúsitania a segélykönyvtár 

őrének, a korrepetitoroknak, a pályaválasztási felelős-

nek. 

Az összehangolt pedagógiai patronálás feltétele a 

tantestület közösségi élete. Senki se tarthatja méltósé 

gén alulinak, ha „értetlen" és „haszontalan" tanulókkal 

kell foglalkoznia. Ez a kategória ugyan beszűkült - „áa 

ezeknél népesebb a pesszimisták tábora" ... „Ök azok, 

akik a mai iskolában is ... a belső azonosulás nélküli 

engedelmességre építenek."Y  

Gócser Józsefnek a megyei m vetődésügyi osztály volt 

vezetőjének egyik előadása szerint viszont az illetékes-

ségi terület iskoláiban jól érvényesül a fizikai dolgo-

zók gyermekeinek pedagigiai ösztönzése  és támogatása. 

A kétkezi munkás dinasztiák sarjai nagy százalék-

ban ipari tanulók lesznek. Az iskola és a tanműhely ma 

mér gondot fordít arra is, hogy nemesebb, jobb életre ne- 

velje az ifjakat. Ezek a fiatalok viszonylag hamar ke-

rülnek a szülőkkel szemben anyagilag függetlenebb hely-

zetbe. Különösen a megyeszékhelyen végzetes útvesztőbe 

is sodródhatnak, többnyire a felszabadult jóbarátok tár-

sas-igaiban. 

A középiskolák IV-es ifjuságvédelmi alanyai körében 

vannak olyan szakokra jelentkezők, ahol erős mezőny ver-

senyez. A pélyaválasztési felelős tanárnak meg kell óv-

nia őket attól, hogy közben lemaradjanak azokról a he- 

Bernáth László - Dersi Tarrés: 
Iskolák, tanárok, diákok 
Kossuth Könyvkiadó,  1965, 99.4)1d. 

X  
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lyekről, ahol náluk gyengébbeket is felvesznek. 

A Békés megyei Pályaválasztási Tanácsadó Intézet 

1977 november 22-én a pedagógusnak készülő diákokat 

tapasztalatszerző látogatásra a debreceni tanitóképző-

óe vitte. Selmeci László, az intézet munkatársa a fi-

zikai dolgozók gyermekei számára segített feloldani a 

téves elképzeléseken alapulí gátlásokat. A szakkollégi- 

umi rendszer, az ösztöndíj ás a szociális juttatások is-

mertetése után stabilizálódott a diákok jó részének el-

határozása. 

Örvendetes, hogy e tanyás megye néhány gimnáziumá-

ban felhivték a harmadikos .parasztgyermekek" .  figyelmét 

az agrár- felsőoktatási intézmények nyári előkészítő tá-

boraira. 

Ha az if juságvédeliai megbízott és a pályaválasztá-

si felelős nevelő között a stratégia egyeztetett, akkor 

az iskoláztatási bizottság a felvételi kérelmek vélemé- 

nyezése közben reálisan méltányol. Ez nem mehet tul a 

szocialista forradalom követelményein. 

Az iskolaigazgatóságokhoz tartozó gyermekintézmé-

nyek jelentősége 

Az iskola viszonylagos merevsége néhány elsőst elri-

aszt. A napközi otthon hidat épít óvoda és iskola között. 

A megye napköziseinek állapotán meglátszik úgy a ge- 

nezisük, mint a fejlődésük. 

Sok szülő a napközi otthonban akarja tudni gyermekét. 

Az iskolák engednek az albizottságok nyomásának is. In- 
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kább a zsúfoltságot, mint az elutasitést választják. 

Vésztőn a napközibe minden cigánytanulót felvesz- 

nek. Ez a lemorzsolódás elleni hadüzenetként hat. 

Békés megyében 1977/78-ban 425 napközis csoport mü-

kcdik /mintegy 15 so* gyerr ekkel/. Többségük heterogén. 

Ehhez járul a nagymérvű fluktuáció. /Meg  kell jegyezni, 

hogy nevelői tekintetben is, ha a képesítés nélküliek 

oklevélhez jutnak, nagy hányadban otthagyják a naikközit. 

Nelli elég szilárd e megbízatás presztizse/. Az ifjúságvé-

delmi alanyok tudásbeli skóléja is széles - többnyire. 

közepestől lefelé. Igy a csoportvezető helyzetfelmérése, 

találékonysága és lelkiismeretessége roppant fontos a 

korrepetálásban. A jó hatásfokot eleve csak megközelít-

heti. A természettudományos ismeretekben a kihagyás ké-

sőbb súlyos problémát jelent. A leíró jellegi tantárgyak 

esetében egy-egy részlet elhanyagolása a továbbhaladás-

ra nézve nem jelent túlzott akadályt. 

A napközi otthonokban a koedukáció hagyomány. Ez 

különösen a rossz családi hátterű gyermekek esetében 

mindig - ha nem is problémamentesen - előnyt jelentett. 

Ha valamilyen különös ok miatt a nemeket esetenként 

szét kellett választani, a fiuknál durvább lett a hang, 

a leányok pedig kényeskedőbbek lettek. Amazok könnyebben 

verekedtek, emezek könnyebben sértődtek. A fegyelem rom-

lott. 

A napközis felvételt többé-kevésbé minden jellegű 

hátrányhelyzetben támogatja a gyámhatóság. 

A 219.oldalen m.ezőberényi példákkal dokumentálunk. 
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„Az édesanya özvegyen maradt. Nehéz körül-
ménrek között neveli a még otthon levő két kis-
koru gyermekét. Az özvegyi nyugdijból hárman 
élnek. Osztályt ismétlő tanultról van szó, aki 
otthon nem képes tanulni ...K 

„Az anya dolgozik, a gyermek felügyelet 
nélkül csellengene. Nagyabb testvérei csak 
rossz hatással lehetnek rá. Ezért szükséges a 
napközis ellátás ..." 

Napközi otthoni térítési díj átvállalását kereseti 

igazolás alapján az albizottságok is kezdeményeznek. 

A napközi-térítés címén megállapitsttosegélyezési 

határozatot a gyámhatóság étalja a tanága vb. gazdálko-

dási csoportjánakk azzal, hogy a megjelölt összeget az 

iskola napközi térítési számlájára utalja át a Lyánhatá-

ság,i segélykeretből.  Ha  az előirányzat azért merpil ki, 

mert az iskolák a vártnál több rászorulót jeleznek, ak-

kor egy másik tételről /pl. „sokgyermekes anyák jutalma-

zásáról"/ vesznek át pénzt. Amennyiben az egész „szoci-

ális gondozási" költséghely /több tételnél is/ deficites, 

akkor azért kell síkra szállni, hogy egy másik költség-

helyről utaljanak át pénzt. /Mivel az iskoláknak bevéte-

li számlájuk nincs, ezért napközi otthoni térítési dijat 

nem vállalhatnak át./ 

A gyermekek, ifjak szociális ellátásának egyik köz-

ponti kérdése az intézményes étkeztetés. A gyermekélel-

sezés normái 1950-1972 között alig változtak. Ez a kö-

rülmény azonban - akkor - jobbra középiskolásokra néz- 

ve volt izgalmas. 1973 január el-től a költségvetés 20%--os 

emelést entedélyomett. Wien az időben viszont mér a gyer- 



Ebédvé.telezés 
a  mezőerényi menzán 

- 22. - 

isekek széles korskálája élvezte Békés megyében is az  in-

tézkedést. A menzai élelmezésvezetők tulnyoaf többsége 

az olcsóbiti nagykereskedelmi beszerzési forrásokat hasz-

nálja ki. 

A menők összetétele a hygiéne elveire épül. A repe-

táért jelentkezők számából ítélve, nem jelentéktelen az 

alultápláltak a- 

ránya. A koszt 

ma már majd min-

denütt fedezi a 

napi vitamin és 

fehérjeszükség-

letet. Elvétve 

tapasztalni csak, 

hagy a kalória 

forrása indoko- 

latlanul sok szén-

hidrát. 

Egyes men-

zákon a felnőtt 

étkezők aránya 

eléri a gyermek-

létszám tekinté-

lyes százalékét. 

Ha ez a jelenség, a tanulók - különösen a veszélyeztetett 

gyermekek - felvételi  esélyét nem csorbítja, akkor a né-

pi ellenőrzés nem kifogésolja. De a felnőttek ízlése nem 

gyakarelhat számottevő befolyást az ételkészítésre. A gyer- 
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mekek életkori sajátosságai a döntőek. A minisztérium él-

tal kitelgozott mintaétlapok segítséget jelentenek. Az  al-

bizottságok iskolai ifjúségvédelmi tagjai is rendszeresen 

vagy alkalmanként a menzán ebédelnek. Oda kell figyelniök, 

hogy ez  a szociális ellátás biztosítsa az ifjú generáció 

fizikai fejlődését, táplálkozási szokásainak já irányú a-

lakulását. Nem lehet számára megtévesztő -- de figyelemre 

érdemes -hogy a tanulók többsége az étel egy részét meg-

hagyja. /Ez bőséges otthoni ellátottságukra enged követ-

keztetni/. 

A  Békés megyei KÖJÁLL gyermek- és ifjuságegészségü-

gyi csoportja ellenőrzéseket végez. 

Az „ingyenes napközi" bevezetése óta a menza igény-

bevétele növekedést mutat. Ez pl. Gyomán átlagban évi 

8%-ra rug. /Ebben az ütemben tíz év múlva a fogyasztás 

116 százalékkal nő/. Az. élelmezésvezető gazdálkodási rá-

termettsége, a szakács gasztronómiai leleményessége is 

vonzerőt jelentenek. Az étkeztetési normák módosítására, 

az objektumok bővitésére majd' mindenütt szükség van. 

A menzai téritési díjakat az igazgató a diákszoci-

ális bizottság meghallgatásával állapítja meg. x  Az ifjú-

ságvédelai felelős nem tagja e bizottságnak /kivéve, ha 

osztályfőnök/. De befolyása általában érvényesül. 

A menzai ellátás tanulószobai ellátással párosítva 

jól szolgálja a hátrányos helyzetíí tanulók előrehaladá-

sát. „A tanulószobán KISZ-felügyeletet valósítottunk meg. 

Gimnáz iumi rendtartás /1976/ 35.§/3/ 
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A nevelők karrepetélnak, illetve a felkészülést ellenőr-

zik. ... A tanulószobai korrepetálás nen csak az elmara-

dóknak, a hiánypótlására szolgál, hanem lehetőséget ad 

a tehetségápolásra is." x  

1955-ben még az országban egyetlen általános isko-

lai diákotthon volt. Most csupán Békés megyében 14 a szá-

muk. Még a kis lélekszámu Kevermesre és Békésszentand-

résra is telepítettek. A legkorszerűbbet  1977.  augusztu-

séban Békéscsabán adták ét. Ötágyas /helyesebben heve-

rős/ hálászabák és jól felszerelt tanulók vannak a 12. 

-személyes bentlakásos intézményben. Az alsósok délelőt-

ti tanitása is itt történik. 

Ifjúságvédelmi szempontból nemcsak az ingázó gyer-

mekek kényelmesebb életmódjának megteremtéséről van szó. 

Bár a tanyasi élet önmagában véve is hátrányhelyzetet 

jelent. Az albizottságok minden olyan gyermeket igyekez-

nek bejuttatni, aki - éljen bár a helység belterületén 

- veszélyeztetett. 

A rászorulók egy része helyhiány miatt kívül:reked. 

A fenntartó szerv a községi tanács. A férőhelyek betölté-

sét viszont a járási hivatal, illetve városi igazgatési 

osztály koordinálja. Nincs érdekeltségi összhang. A ta-

nácstörvény értelmében a járások önálló gazdálkodása 

megszünt. Lokálisan viszont nem érdek, hogy más közigaz-

gatási területek tanyáiról, apr6 falvaiból, beiskolázza-

nak gyermekeket. emiatt bővíteni kellene a diákotthont. 

~ 

x D.Zs. mb-i gimnáziumi igazgat' 
1977. január 31-i jelentéséből 
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Vélt és valós érdekek ütköznek. Pénzügyi és szemléletbe-

li haraíniára lenne szükség. 

A Mezőrcerényi 
Általános  Iskolai Diákotthon 

rEgyide júle' azonban nás diákotthonok betöltetlen 

férőhelyekkel is rendelkeznek. De az uj demográfiai bő-

sét láttán ez nem jelent gondot. 

Arra kell törekedni, hogy testvérek egy diákott-

honian nyerjenek elhelyezést. 1976 őszén a ne z ő beré nyi 

internátusban levő 4 testvért „meg akarták felezni." 

Két gyermeket a békési társintézménybe emittáltak vol-

na. Lakóhely szerint is oda illetékes a család. Az egyik 

indok: valamennyiőjűknél fennálló olyan anyagcserezavar, 

ami a kdzös hálóterez tekintetércen problémát akazstt. 

A békéscsabai gyermekvédelmi főelőadó ezt ellenez-

te. Sőt felhívta a figyelmet, hogy szétszórtság esetén 
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is összegyüjtetné a testvéreket. Más szegpontból az ügy 

tanulsága: a vezetőknek, ifjúságvédelmi megbizottaknak 

az enuresis necturna lényegét ismerniök kell. Az „ide-

ges" gyermekeknél nem ritka jelenség ez. Vagyis általá- 

ban a családi miliőből fakad. Gyógyszere-s terápiához kell 

folyamodni. A gyermek ,.átpasszolása" megengedhetetlen. 

A megye diákotthonai találkozókat rendeznek. 1976• 

szeptember 26-án pl. Endrődön kulturális- és sportvetél-

kedőkön mérték össze tudásukat a növendékek. 

A sodródó gyermekeket a diákotthon megóvja a káros 

kötődésektől. De személyiségfejlődésük biztosítottabb 

kollégiumokban.  

A kollégiummá szervezés előfeltétele a tanulók é-

rettsége. Felkészülteknek kell lenniök önigazgatásukra. 

A mai értelemben vett kollégium modelljét Csoma Gyu-

laX  alakította ki Budapesten. Az ektatásközpontú szemlé-

letet át kellett törni. A nevelés és az oktatás egységét 

hangsúlyozta. Csoma a fiatalok politikai-társadalmi ak-

tivitásának kimunkálására törekedett. 

Békésben 1972 volt az első olyan esztendő, amelyben 

középiskolai szinten a kollégiumok többségbe kerültek. 

Jelenleg 21 bentlakásos intézményből 20 kollégium. Csak 

a Kertészeti Szakközépiskolának van diákotthona Gyulán. 

A kollégiumokban önállóbb, szabadabb, tartalmasabb 

az élet. A fiatalok maguk szabják meg törvényeiket, há-- 

x Csorna az 1926-1938-as években, Békéscsabán 
tanáreskodott. 1938-tót, 1941-ig a Mezőberé-
nyi Állami Polgári Iskola igazgatója volt. 
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zirendjüket és életvitelüket. Maguk is ellenőrzik minde-

zek megtartását. A jutalmazás és a büntetés jogét szin-

tén gyakorolják. A kimenő nejét és gyakoriságát példá-

ul nem a rendtartás, hanem az önkormányzatot gyakorló vá-

lasztott testület dönti el. A tanulás helyét, időtartamát 

sem irja elő általános érvényű szabályzat. 

Vannak, akik visszaélnek a nagy szabadsággal. A kol-

légiumi tanács megvonja tőlük a kedvezményeket. 

Az otthontól való elszakadás, a kollégiumi életbe 

való beilleszkedés, nem egyszeri dolog. Szocializációs 

funkciózavarokat idézhet elő. Ennek feloldásárban - megfe-

lelő éttételeken keresztül - az ifjúságvédelmi zegbizott 

is részt tud vállalni. A kollégium vezetőjével vall kon-

zultációk hasznosak. 

A térség pedagógiai közgondolkodásának torzulása a 

kollégiumban folyó munka lebecsülése. Pedig a tanulók ké-

pességeinek fejlesztése, a tehetséggondozás nem valósít-

ható meg teljesen a kollégiumi nevelők ügybuzgósága nél-

kül. A degradálás a katedracentrikus felfogás számlájára 

irh.atí. Van, aki a kollégium feladatát az iskola kiszol-

gáláséban jelöli sec. 

Az if júságvédelea káderei a kollégiumian elsődleges 

funkcióként a nevelést, a család szerepének bizonyos fo-

kú ellátását látják. Az iskolákban petit  a kollégisták 

zömére mind tarnilmAnyi, mind fegyelmi téren s zámithat-

nak. Az aktivisták panaszkodnak, hogy a kollégistáknak, 

volt patronáltjuknak, ugyanazt a feladatot kétszer kell 

elvégezni. /&dint az iskola diákjának és mint kollégistának/. 
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A megyei irányitás a jövő tanévre konkrét feladattervet 

dolgoz ki, amely megszünteti a ..duplázást." Az iskola és 

a kollégiumok közötti munkamegosztás kérdéseit tisztázni 

fogják. 

Szakmunkástanuló volt „ügyfeleink" gyakorta munkás-

szálláson nyernek elhelyezést. Ennek negatív hatásáról 

nem egy esetben kellett meggyőződnünk. Ezért is épül a 

közeljövőben egy százszemélyes bentlakásos intézmény a 

gyulai ipari szakmunkásképző intézet növendékei száméira. 

Békéscsabán az iskolacentrumban pedig ezen dolgozat 

megirá sóval egyide jdieg adják át az új 288-személyes di-

ákotthont. Ezzel sikerül a szakmunkás- és szakközépisko-

lás tanulók elhelyezését biztosítani. 

Az ifjúsági szervezetek szerepe a gyermekvédelemben 

Ifjúságvédelmi albizottsági üléseken itt is, ott is 

kit inik az aktivók nyilatkozataiból, hogy az if ji ségi 

szervezetek nevelő szerepét közvetlenül a család után 

következőnek tartják. /Mások azonban többet tulajdonita-

nak a barátok, a munkatársak befolyásoló hatásának/. 

Hogy a gyermekvédelem mennyire része a mozgalmi 

szférának :  azt maga a gyakorlat mutatja. Ezt az iskolák 

„alkotmánya" is dokumentálja. E helyen csak a gimnáziumi 

rendtartás /1976/ 66.§-ára utalunk: /2/ Az igazgató ... 

- a KISZ - s z e r v e z e t meghal l g a t á-

s é v a 1 /kiemelés tőlem K.J./ - ifjúságvédelmi megbi-

zettat jelöl ki. A gyermekvédelmet tartalmilag gazdacit- 

ja, politikai jelentőségét fokozza az ifjúsági szervezet 
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gondozása. 

A kettős nevelésből diszharmónikus emóciók erednek. 

Az őrsök, rajok; alapszervezetek, iskolai szervezetek, 

világnézeti- és erkölcsi értékekben gazdag atmoszférája 

viszont tartós, mély érzelmeket alakítanak ki. 

Az úttörőéletnek különösen a 

4. - az úttörő, ahol tud segít 

és a 

8. - az úttörő igaz, hü barát, 

törvényei adják meg a gyermeki patronálás eszmei hátterét. 

Az.ak a gyermekek, akik saját magatartásuk terheit 

hordozzák, tevékenységük folyamatában ismerhetők jól ki. 

Az ifjúsági szervezetek, a közösségi tevékenység gyakor-

lóterei. Tapasztalataink szerint különösen cigánytanulók 

esetében célravezető apró feladatok sorának adása az a-

karat edzése érdekében. /Pl. vegyél részt a pinceklub be-

rendezésében, sportpálya létesítésében, ünnepi dekorálás-

ban stb./ Ezek az alanyok zömmel nem tagjai az ifjúsági 

szervezetnek. Erre nehezen elháríthat® tárgyi okaik is 

vannak. /A telep perifériális helyzete miatt, az iskolá-

tól való nagy távolság/. A jól megválasztott mértékig agi-

táció után belépő új tagok számára a személyiségfejlődés 

nagy távlata nyílna meg. A kisdobosok, úttörők, KISZ-e-

sek nemes elhivatottsága addig is segítem_ a rászoruló-

kat. A pedagógiai támogatás preventiv- és korrigáló akci-

ikban is szükséges. Ez nem keresztezi a kiadiáksk  parla-

mentjének alaptónusát. Mértékkel ugyan, de tibb beleezi-

lást kérnek iskolai és úttörőéletiik alakításába. A környe-

zeti támadások kereszttüzéből kiemelt gyermek igy talál- 
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kozhat a demokratikus közélet formáival. 

A kommunista ifjúsági mozgalom nagyobb diákjai még 

önállébban, függetlenebbül tevékenykedhetnek. A tanári 

testület azonban ezen a nívón is felelős az ifjúsági szer-

vezet produktivitásáért. Az igazgató, pártösszekötő ta-

nér és az ifjúságvédelmi megbízott szoros együttmiködé- 

se szükséges. 

A gyermekvédelemben sok függ az ifivezetők ráter-

mettségétől, hozzáállásától. A Mezőkovácsházi Járásban 

nagy sülyt helyeznek az úttörő-KISZ testvérkapcsolatok 

ápolására. Ifivezető klubokat is alakítottak a községek-

ben. Mezőberényben a gimnáziumi- és a felscagozati is-

kolaépület egymás mellett áll. Igy a kohézió is erős. A 

2.sz.Iskela úttörői csapatszintig gyijtést szerveztek 

sokgyermekes családok anyagi gongjainak enyhítésére. A 

helyi fiatal pedagógusok kiszesei a községi KISZ szer-

vezésében 1978 januárjában pályaválasztási vetélkedőt 

rendeztek. /A fergatékönyvet is fiatal nevelők készitet-

ték/. Ennek előnye az elhanyagolt nyolcadikos diákok e-

setében különösen szembetűnő volt. Az ő szüleikhez való 

kötődésük laza, vagy éppen lehetetlen. Igy az üzemekről 

többnyire csak alkalomszerig információkat szereznek  mun-

kás-szüleiktől. Támpontot szolgáltatott a döntéshez az 

egyes ipari-, mezőgazdasági termelőegységek ösztöndij-

-el őirányzatainak közlése is. 

A legáldozatosabb, gyemsekvédelmi munkát végkisze--

sek körében kissé bőkeztbben lehetne Központi Bizottsá-

gi dicsérő oklevéllel és a KISZ-érdeméremmel való kitün- 
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tetést alkalmazni. 

Az üzemek KISZ-szervezetei nem egységesen foglalnak 

éllést egy-egy fiatalember botlésakor. Az i£júségvédelmi 

alanyok kórében viszonylag magas arényoan vannak italo-

zó, fegyelmezetlen, sőt a térsadalmi tulajdon ellen vé- 

tők. Különösen első esetben meg kellene akadályozni a 

megszégyenitést. /Pl. társadalmi biróség elé idézés/. Ha 

a tárgyaléson érdektelenség tapasztalható, az valamiféle 

passziv rezisztencia a répirités miatt. Közbe kell lépni 

olyan érdemi intézés során, ahol az ügyben való elfogu-

la Uanség nem vérható. 

A munkahelyi szinti ifjúségi parlamenteken a jövő-

ben  valamennyi hányódó fiatal dolgozó részvételére szá-

mitanak. A szocialista demokrécia parlamentéris forméja 

felhasznélható közéleti aktivitásuk fokozására. Ez pedig 

káros mechanizmusok kiépülésének veheti elejét. 

Az ifjuségvédelmi albizottságok is törekszenek jó 

kapcsolat kiépitésére a KISZ-szel: 

.,A községben élő kiskorúak, fiatalkorúak 

szórakozési, mú.velődési lehetőségeinek vizsgá-

lata a KISZ-bizottsággal együtt." 

„A züllés veszélyének kitett fiatalok ne-

velése, ellenőrzése a KISZ és a rendőrségi 

megbizett bevonáséval. Szükség esetén intéz-

kedés megtétele." X  

Részletek a Mezőberényi Tanéca VB 
tlyyarmek- és If júségvédelmi Albizottságénak 
1968 évi munkatervéből 
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Gyermekvédelmi alanyok a kisegítő iskolákban 

..Ez az első gyerek nálam a gyulai intézettől, aki 

nem dili" - mondta disszertálónak a közelmúltban tett 

családlátogatása alkalmával egy nevelőszülő. Csak két o-

lyan állami gondozott van az egész községben, aki általá-

nos iskolába jár. Tágabb értelemben valamennyi kisegítő 

iskolás ifjúságvédelmi alany. 

Elismerést érdemel a Békés megyei Gyógypedagógiai 

Áthelyező Bizottság. Körültekintően, lelkiismeretesen 

dönt egy-egy gyermek sorsáról. A problémás ügyekre visz-

szatér. Ha kell, várakozási időt biztosit a helyes dön-

tés érdekében. Ugyancsak nagy seg í tséget ad a gyermeknek 

és a családnak, hogy a súlyos fogyatékosok megfelelő in-

tézeti elhelyezését lehetővé teszi. 

Önálló kisegítő iskolák Orosházán, Békésen és Bé-

késcsabán vannak. /Az utóbb emutett intézményhez kap-

csoltan miködött korábban a megyei áthelyező bizottság 

is/. Logopédiai rendelés a megyeszékhelyen ás Orosházán 

van. A tagozatként működő kisegitő iskolák azonban a fel-

sorolt várasoknál jóval kisebb nagyságrendi helységekben 

is megtalálhatók. Mezőberényben pl. az 195o-es évek vé-

géig egyetlen gyógypedagógiai tanulócsoport volt. A ta-

gozatban jelenleg már 5 tanulócsoportban folyik tanítás. 

Ebből következtetni lehet a tanulópopuláció arányváltozá-

sára. Ezen belül nagy számban vannak halmozottan fogya-

tékos növendékek. 

Az if jilságvédelmi nyilvántartásokban gyakran bukkan- 
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hatunk kisegitőiskolásokra. Zömiekben érzelmileg sérült 

gyermekekről van szó, hiányos gazdasági ellátottsággal 

párosulva. Egy-egy albizottsági ülésen a helyi gyógype-

dagógiai nevelőgárda 4o-6.%-a is részt vesz. Az „esete-

ket" is körülbelül ilyen részesedésben az ő növendékeik 

prezentálják. 

A normál iskolákban felmerülő szocializációs prob-

lémák megoldáséban szénatani lehet a gyógypedagógiai 

szaktanárok segítségére. 

Nehezen nevelhető fiatalok a dolgozók iskoláiban 

A kisegitő iskolák 8.ssztályét befejezettek végzett- 

ségét továbbtanulás és elhelyezkedés szempontjából gya-

korlatilag a normál általános iskolák 6.osztályát végzet-

tekével egyenlő elbírálás alá veszik. Ezért a kisegítő-

ből elég sokar iratkoznak be a dolgozók általános iskolá-

ja 7.•sztályéba. A prefilvéltozást étképző tanfolyam hi-

vatott zökkenőmentessé tenni. Ilyen néhány hónapos kur-

zusok szervezésére - jobbára tárgyi nehézségek miatt - 

csak szórványosan kerülhetett sor. 

If jtilságvédelmi aspektusból gyakran felmerülnek az él-

talénos iskola be nem fejezésének okai körüli kérdések. 

Az esetek többségénél a szülőket terheli a felelősség. 

"Szükség van a keresetére - még a hiányos iskolázottság 

miatt kisebb keresetére is" - mondogatják a szülők. „Ha 

kedve lesz, majd a dolgozók iskolájában tovább tanul." 

Ami' nem késő, a megidézett szülők figyelmét felhiv-

jék az iskolakerülés vérható következményeire. Kitűnik, 
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hegy a jelenség majd  mindig  erkölcsi regingáshoz vezet. 

Amikor kicsi a gyermek, esetleg fel sem fogja a felelőt-

lenségnek, kötelességmulasztésnak, hazugségszövevénynek 

a veszélyét. A megkezdett út lejtő, amely egyre merede-

kebben vezet a züllés, a teljes morális lazaság ... az 

éltalénos iskola be nem fejezése felé. 

Ami a dolgozók iskoláját illeti: kétes Ss ingatag 

a tervezgetés. Hogyan lehetünk biztosak benne, hazy az 

a feladat, amely a gyeseknek terhes volt a nappali im-

koléban, majd megoldható lesz a napi munka után. Az al-

bizottségokhoz érkező visszajelzésekből kibontakozik a 

kép: az esti ipkolákat benépesítő ifjak gerince nevelé-

si problémák hordozója. 

A tanköteles gyermekek  alig kevesebb  mint tíz szé-

zaléka még a 7. vagy a 8.osztély előtt elhagyja az is-

kolát. /Szerény vigasz, hogy a gy= mhatóségak beavatkozó-

sa nélkül ez az arany magasabb lenne/. A hiányosan is-

kolázottak száma évente bizonyos mértékig újratermelő-

dik. A megye kö7mi velődéli színvonala még eléggé ellent-

mondésos. Miközben a kultúra igazi értékeiből, forrésai-

ból mér a kétkezi dolgozók t ízezrei meritenek, sokan még 

a legéltalénosabb alapműveltséget sem szerzik meg. Emi-

att az utóbbiak kellő szakképzettséghez se juthatnak. Be-

tanitstt munkésnak is nehezebben képezhetők. 

Bizarr paradoxon - az éltalénos iskola még nem él-

talénos. A normál iskolákból nem ritkán albizottségi se-

gédlettel étkerült tizenöt-tizenhat éves fiúk és leányok 

felnőttek közé jutnak. E perszonális kapcsolatok többé- 
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kevésbé pozitiv előjelűek az ifjúra nézve. 

Azoknál, akik nem vállalták az esti tanulást, megma-

radt a gyenge akaraterő, befolyásolhatóság, agresszivi-

tás. A bünözésnek, a galeriknek - ha csak időszakosan 

is - többnyire ők adták az utánpótlást. Csalódást oko-

zott, ha nevelői optimizmusunkat teljes mértékben a je-

lenre vonatkoztattuk. Megvalósultnak vettük azt, műnek 

kimunkálása még hosszú évek feladata. 

A dolgozók középiskoláit ma már jórészt fiatalok 

népesítik be. A termelési háttérben meggyorsult struk-

ttiraváltozás a nfelnőttektatásra" is rányomta bélyegét. 

A volt ifjúságvédelmi alanyoknak, a dolgozók középisko-

láiba való beiratkomásában nem sok szerep jut az albi-

zottságoknak. Csak a tehetségápolás  elve alapján ösztön-

zik az arra érdemes fiatalokat az aktivók. A nagykorú-

sadással már nem ,hivatalosan" közelednek hozzájuk. 



- 234 - 

V. 	AZ IFJUSAGVÉD F:T,7'JV[ MEGYEI  TÁVLATAI 

Az állami-társadalmi if  'úsá-védelmi intézetén 

rendszer továbbfejlesztése  

Az alkalmazott /nermatív/ ifjúságvédelmet a gyámha-

tóságok szerkesztik egységbe. Ezen állami hatóságoknak 

jól ki kell tudni ismerniök magukat az ifjúságvédelem 

tényeit és jelenségeit regisztráló szakirodalomban. Er-

re támaszkodniuk is kell. Az albizottságok tagjai a gyám-

hatóságok bizalmát élvezik. Igy a  srekulativ gyPrmPkvé-

delmi elveket esetenként készségesen ismertetik az ak-

tivistákkal. A jövőben gyakrabban kell élni a lehetőség-

gel. 

Az interurbán kapcsolatok bővítése kívánatos. Több-

féle relációjú meghivésok alapján további munkalátoga-

tásokra  nyílna lehetőség. 

Nagyobb albizottságokban témabizottságokat lehetne 

kialakítani. Ezek jelentéseit megvitatnék. Az albizott-

sági tevékenység sdinvanalét reprezentálná, ha álláspnt-

jaikat ajánlásokba foglalnák. 

Számos szakelőadó megengedi az albizottság tagja-

inak, hogy a környezettanulmányokat, munkatervet megte-

kinthessék. Ennek a munkastílusnak - kölcsönösen - 41- 

talánossá kellene válnia. 
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A vöröskeresztes aktivók, az egészségügyi ellen-

őrök és a rendőrség telepellenőrzési jegyzőkönyveibe va-

ll betekintés  - ha nem bizalmas jellegi ügyről van szó -

elterjelőben van.. 

Mindenütt dberen figyelni kell az össztársadalmi 

nevelés ilat.ásrendszerét, mechanizmusét az ifjúságra. 

A Magyar Tuciemányos Akadémia távlati ifjúságkata-

t.ásakra koncentrál. Ez összefüggésben éll a mai konkrét 

gyermekvédeJ mi  folyamatok empirikus feltárásával.  Meg-

tiszteltetés lenne, ha a jövőben békés megyei tapaszta-

latokra.fokozettan támaszkodhatna. A spekulatív kompo-

nenst az itteni gyakorlat t.ermékenyitené állandóan mez. 

A cigány népcsoportban a termékenység magas. Külö-

nösen magéra hívja a figyelmet a hajadonok szüléseinek 

száma. Nagy vizsgálati anyagra támaszkodva, a következő 

eredményt kapták: loo cigányleányra 167 szülés jutott. 

/A nemcigányoknál ugyanezen időegységben 11/. Orvosi  

felvilágosításokat  megyeszerte szorgalmaznak. A lemara-

dó helységek felzárkóztatása szükséges. 

Vésztőn a nagyközség vezetősége cigányügyi koordi  

náciés bizottságot szervezett. Hasonló nagyságrend 

vagy népesebb helységekben is érdemes lenne követni ezt 

a példát. Iskolák, üzemek, tömegszervezetek mindenütt 

képviseltetnék magukat.  Először az állandó munkaviszony-

ban állók számának emelkedését kellene elérni. 

Legalább cigány-albizottságot /mint társadalmi bi-

zottságot/ mindenütt életre lehetne hívni. /Mdködését a 

községi igazgatási csoport irányitaná/. 
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A cigány-folklór Szarvasen, valamint a megye dél-

keleti részén még színes. Megőrzésére az ifjúságvédelmi  

akciók alkalmával is buzdítani kellene. Szakkörre volna  

szükség, amely népszokásokat, használati tárgyakat, ru-

hikat gyűjtene és mentene meg. Arra kellene kapacitálni,  

hogy családi ünnepeiken tartsák meg eredeti szokásai-

kat a falklór ápolására. Megjelenésünk, elismerésünk nö-

velné a cigányság bizalmét. Ez a tőke a legjobban hasz-

nositható az ifjúságvédelemben.  

Ki kell nevelni egy cigányértelmiséget. Egyelőre  

legsürgetőbb néhány tanító képzése. Ennek stratégiai ki-

dolgozása az iskolaigazgató - iskolai ifjúságvédelmi meg-

bizott - tengelyen vérható.  

r 

 

 

~ 

Az 1978 	megn,yilt  
Mezóberényi Müvelódési Központ és If  jusági Ház  

Ide kivánkozik a sarkadi Miivelődési Ház - TIT-Klub  

rendezvény 1978 január 2©-án. Az előadás cime: „Az ér-

telmiség szerepe a cigányság túdati szintjének emelésé-

ben, asszimilációjában" volt.  
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Az utóbbi években új muvelődési házak épültek, épül-

nek megyeszerte. Ezek adhatnának otthont - az igény ese-

tén szervezendő - cigány ifjúsági kluboknak. Az anyagi 

keretek szűkösségét a TIT készségesen ellensúlyozná. Te-

hetségekben nincs hiány. Pl. egy jól működő Danká-klub-

nak Oly vonzó ereje lehetne, hogy a cigányfiatalek nem 

vágynának negatív társadalmi élményeket nyújtó körökbe. 

A cigánytelepeken vöröskeresztes csoport szervezé-

se helyeselhető. Pl. udvarszépítési versenybe sokan be-

neveznének. 

A Hazafias Népfrontnak és a tanácsoknak figyelmet 

kell fordítani arra, hogy a cigánytelepekről kerüljenek 

ki segédrendőrök, tanácstagok. Pozitív értelmű autonómiá-

juk csak igy épülhet ki. 

A TIT Békés megyei pszichológiai szakosztályénak 

elnöke Békéscsabán és Békésen is foglalkozott a serdü-

lőkorúak pályaválasztásával. Előadásának megismétlését 

több helységben is várják állami és társadalmi „ zin- 

ten." 

A lelkiismeretesség szükségességét nem lehet eléggé 

hangsúlyozni. Az ifjúságvédelmi apparátus szervei között 

a kölcsönös tájékoztatósok legtöbbször ügyirati szinten 

is megtörténnek. Pl. egy államilag dotált menzai felvé-

teli határozatról értesül: a kérelmező szülő, a helyi 

gazdálkodási csoport, a fenntartó iskola, /amely azután 

az élelaezésvezetőné.l jár el tovabb/. Az esetleges kése-

delmesség, email   asztés következtében méltánytalanság ér-

heti a gyermeket. Hosszabb távon pedig demoralizálólag 
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hat az egész hálózatban. A felügyeleti szervek nem lehet-

nek elnézőek a lezserséggel szemben. 

A korszeri gyerulekvédelem elvei megyénkben is fel-

szinre vetik a nevelőotthonok, nevelőintézetek profile-

zását. A gyámhatóságok direkte egy központi szűrő stáció-

ba szállittatnék az alanyt. A kihelyezés semmiképpen se 

az intézetek üres helyei, hanem a gyermekek állapota a-

lap jén történne. Nagyobb gyógynevelési, illetőleg pszi-

choterápiai bázis hiányát érezzük. Aggályos a gyógyitá-

-nevelő intézetekből szabaduld fiatalkorúak helyzete. 

Szükség van a megyeszerte óhajtott if fiúsági otthonra. 

, 

A társadalmi aktívák részéről nem lanyhulhat a szü- 

lők rendszeres  érzelmi befolyásolása. 

A hivatásos pártfogók szeretnének gyakrabban láto-

gatni gyámügyi hivatalokat, iskolákat és természetesen 

családokat. Kár, hogy ez idő szerint a fizetésükből kény-

telenek fedezni a havi utielőleget. Fontolóra kellene 

venni, nem volna-e olcsóbb a megyére érvényes autóbusz-

igazolványokkal ellátni a pártfogókat. 

A tanácsok végrehajtdbizottségai továbbra is fog-

lalkoznak a szülői munkaközösségekkel. El kell érni, hegy 

fejlesszék az akciók pedagógiai tartalmát is. 

A következő időkben a gyermek- és ifjúságvédelemmel 

foglalkozó  szerveknek fokozottan gondot kell fordítani-

uk a jogpolitikai irányelvek érvényesítésére. Különös 

hangsúlyt kap a megelőzés. Békés megyében azonban nem 

jellemző, hogy csak röviddel az állami gondozás elrende-

lése előtt alkalmaznák. 
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A láthatás szabályozásánál a gyámhatóság elsősor-

ban az albizottség pedagógus-tagjainak informáléséra szá- 

mithat. 

Üdvözöl 'ük azt a gyakorlatot, hogy ha a pártfogolt 

utógondozásának tartama alatt a tizennyolcadik életévét 

betölti, a továbbiakban a szakigazgatási szerv felkéré-

sére az albizottság, szakszervezeti szerv, illetőleg a 

KISZ-bizottség patronál. /A gyámhatós-g a 19.életév meg-

kezdésekor a felügyeletre vonatkozóan közvetlen intéz-

kedést nem tehet./ 

A lokálisan alkalmazott nyílt albizottsági ülések-

ről jók a tapasztalatok. Ki kellene terjeszteni az egész 

közigazgatási egységre. /Mint  régebben/. 

Helyeseljük a községi albizottságok vezetőinek já-

rási, illetve városi továbbképzését. A megváltozott jog-

szabályi rendelkezések ugyanis a társadalmi közreműkö-

dést is átalakítják. A partnerszerveknek /Vcröskereszt, 

művelődésügyi gyermekvédelem, egészségügy/ többet kelle- 

ne konzultálniuk. Igy regisztrálhatnák a közös tenniva-

lókat, s alakítanák ki egymás segitégének formáit és 

tartalmát. 

Az egyes fórumokon olyan talajt kell teremteni, a-

melyen nemcsak egyetértési megnyilvánulások, hanem op-

ponensi vélemények is bátran felszinre kerülnek. 

Az ifjúságvédelem hivatali személyeinek szakmai 

tudását megalapozhatja, illetve továbbfejleszthati az 

1978-ban szerveződő hároméves Államigazgatási Főis- 

kola. 
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A gyámügyi igazgatás területén sokféle nyilván-

tartást kell vezetni. /L. a függelékben/. Tömbségüknek 

célja a statisztikai adatszolgáltatás megkönnyitése. A 

másik cél, hogy ti. a hivatal mindennapi munkáját haté-

konyabbá tegye - már kevésbé valósul meg. A nyilvántar-

tások adatai alapján elemzéseket kellene készisteni. 

Csak ily módon éllapithatók meg bizonyos tendenciák. 

Az évenkénti statisztika elkészítése a gyáahatésá-

g®k s.•k idejét felemészti. Korszerüsitést jelentene a 

peremlyukasztás szabályai szerinti nyilvántartás. E ke-

vés munkaidőt igénylő módon elvégezhetnék pl. a kisko-

rúak veszélyeztetésével kapcsolatos elemzést. Megállapit-

hatnák igy, hegy mennyimen változott a veszélyeztetett 

kiskarúak karöss-zetétele; az egyes korosztályokon be- 

lül melyek a főbb veszélyeztetési okok; melyek a legsú-

lyosabb veszélyforrások; milyen összefüggés van az egyes 

veszélyeztetési okok között'? 

A megyei gyámügyi csoportnál új perspektivát jelen-

tene a számítógép. Mindenesetre az ifjúságvédelemnek u-

tat nyitna arra, hogy spekulativ alapokról kifejezet-

ten  a gyakorlati tapasztalatok talajára helyezkedjen. 

Kér, hagy a számítógépek általában adattárolást, nyil-

vántartást végeznek. Az ifjúságvédelemben a döntésekhez  

lenne most szükség, elektronikus segitségre. 

Emberi üolog, hogy az áttérés egy új nagyságrendre 

több energiát igényel, mint az előzőben való mozgás. 

Kéznél lévő tromfnak kínálkozik, hogy Békésben nincs 

egyetemi számitóközpont. A békéscsabai közgazdasági szak- 
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középiskolai tanárak segítenének a kezdetben. Ezidő sze-

rint rengeteg adat áll rendelkezésre. Ezek csak akkor 

használhatók gyorsan információként, ha a gépek memória-

egységét is kihasznólják. 

Lehet, hegy évtizedek múlva eljutnak odáig, hogy a 

kibernetika segítségével tárják fel a veszélyeztető ma-

gatartásformákat. Szalag®n tárolt típusdöntések felsza-

badatják a helyi előadókat is a gyakorlat forrásainak 

hosszadalmas keresgélésétől. És ami nem kevésbé fontos 

- megmentik a tévedésektől. 

A 0-6 éves gyermekek védelmének további lehető-

ségei  

A szülői szeretet a gyermek vérásóval kezdődik. A 

nem vért gyermek szémtalan apró jelből felismeri a fáj-

dalmas tényt, még ha palástolják is azt előtte. 

A hétrényos helyzetű kisgyermekek érzelemszegény  

környezete a beszédkészséget csak lassan fejleszti. Az 

ilyenek maradéktalan be©vodáztatását el kell érni. Van-

nak olyan rövidfilmek, amelyek jétékosan és szórakoz-

tatva, hozzájárulnának a lemaradás behozásához. Nemcsak 

a beszédkészségüket javítanák, hanem a fogalomalkotáshoz, 

a környezetismereti tudnivalók gyarapitéséhoz és a mai 

világkép érzékeltetéséhez is segítséget adnának. 

Azokból az óvodásakból, akiknek bőven kijutott a 

családi élet mostohaságéból, nem egyszerien gyermekeket, 

hanem személyiségeket kell nevelni. Személyiségükben in-

tegrált 3-6-éveseket kell formálni. Képesek legyenek 
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megfelelően viszonyulni különböző helyzetekben a külső 

tárgyi- és társadalmi világhoz, valamint önmagukhoz. Nagy 

hatású pl. a békéscsabai közlekedési park. 

Faluhelyen szerényebbek a lehetőségek. A gyermekvé- 

delmi alanyokat okvetlenül be kell vonni „felelős szitu-

ációkba." A játékok helyrerakása, a séta idejére alkal-

mazott rendszabályok megtartása és megtartatésa csak 

példa a lehetőségek tárházából. 

Békés megyében csak egyes településeken beszélhe-

tünk az óvodák tulnépesedéséről. De az uj demográfiai 

hullámhegy mér elérte ezt az intézményt. Pénzügyminisz-

teri rendelet ad lehetőséget arra, hogy több vállalat e-

gyüttesen vagy a tanáccsal közösen is létesíthessen, 

ködtethessen óvodát /bölcsődét/. Néhány megyeszékhelyi 

üzem fejlesztési alapja egy részének étengedésével fé-

rőhelyeket vásárolt a tanácstél. Más békéscsabai termelő-

egységek saját erőből bővítik gyermekintézményeiket. 

A tanyasi gyermekek jelentős hényadénak óv©déztatá-

sa akadályba ütközik. Náluk is gyakoriak a beszédmodor 

negatívumai. iüggetlenít.ett loLopédusokra lenne szükség. 

A  beszédhibajavítás ne kisegítőiskolai keretben történ-

jen. csupán ez a körülmény néhány konzervatív szülőt, 

nevelőszülőt visszatart attól, hogy odavigye gyermekét. 

uresházán máris önálló Beszédjavitá Ambulancia működik. 

Az iskolai ifjúságvédelem hatékonyságának _fokozása  

A különböző társadalmi rétegek öröklött adottságai, 

képességei azonos eloszlásúak. Spekulatív nézet, aisze- 
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rint az alacsonyabb müveltségú rétegek szerényebb adott-

ségaik miatt csak alacsonyabb: iidveltség hegszerzésére 

képesek. A statisztika bízonyitja, hogy az öröklött a-

dottségok, képességek nem osztály- és rétegspecifikusak. 

Ezzel minden szakmailag elégségesen képzett ifjLelgvé- 

deTmi  funkcionáriusnak is tisztában kell lennie. 

Ám az 5--6 évesek eltérő aktuális felkészültségét fi-

gyelembe kell venni. A kis települések iskolaszervezeti 

keretei konstans tényezők. A megoldást a jövő rugalma-

san alkalmazkodó struktúrájától várhatjuk. Ennek még sok 

feltétele van. Egyelőre jobban megvalósíthatónak tűnik 

a preventív évfolyam. Ez a tankötelezettség küszöbén 

kompenzáló, felzárkóztató képzést  adna. 

Békésen és Szarvason a cigányság nagy száma lehe-

tővé tenné több cigányosztály szervezését. A tanitésban. 

a legfőbb módszer a sikerélmény biztesitésa lenne. A he-

lyes megmozdulásukat jutalmaznék, pontverseny folyna, a 

heti eredményről .dicsőségkönyvet" vezetnének, apró a-

jándékokat kapnának a győztesek. 

Békésen megkívánjak, hegy az iskola a cigánysorülők 

részére külön értekezleteket tartson, de ugyanakkor von-

ja be őket a szülői munkaközösség munkájába is. 

Szinte pedagógusbetegség az önteltség, a katedra-

pszichözis. Az egyetemek tanárképző fakultásain azonban 

megváltozott a szemlélet. Már jóval az abszolválás előtt 

a hallgatók tantervi kötelezettsége tapasztalatok gydj-

tése a nevelés minél több színterén. A tanárjelöltek ne-

velőotthonokat látogatnak, részt vesznek  a pályaválasz- 
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tási intézet munkájában. Figyelemmel kísérik a bíróság 

kiskorúakkal foglalkozó tevékenységét. Kívánatos, hegy 

az iskoláknál gyakorlóidejüket töltő ötödéveseket/ne-

gyedéves főiskolásokat/ az instruktor-tanár a jövőben 

egy ifjúságvédelmi albizettsági ülésre is meghivatná. 

/Ugy véljük, hegy mindezek nincsenek ellentmondásban a 

gondos szaktárgyi - szakdidaktikai felkészüléssel, il-

letve felkészitéssel./ 

A nehezen beilleszkedő gyermekek vagy a családi 

konfliktusok által megviselt idegrendszeri fiúk , leányok 

karakterisztikus gyújtóhelye a napközi otthon. Mezőbe-

rényben eddig csak a 2.sz. Általános Iskolának volt i-

lyen gyermekintézménye. A másik helyi általános iskola 

növendékeit is fogadta. A két igazgatás alól "verbuvált" 

csoportok túlzott heterogenitása zavarokat okozott. /Pl. 

egyes délutáni különfoglalkozások aszinkronja stb. mi-

att/. Hogy helyenként minden igazgatóság ,saját" napkö-

zi otthont szervez, a körzetiség szempontjábil előnyös. 

Egy-egy csoportot azonban most már szélesebb korskálán 

megoszló tanulókkal lehet csak feltölteni. A csoportve-

zetők gondjai nem sokat csökkentek. Inkább átsúlypente-

zödtak. Reménykedéssel tekintünk a tanárképző főiskolák 

felé, ahol néhány éve bevezették a. napközi otthoni gya-

korlati képzést. Egyelőre a napközi otthonba átkerült ne-

velő szerepváltásának kezdeti zavarán, az átállás perió-

dusának megrázkódtatásain a törzsgárda tudja átsegíteni 

a k•llegát. 

Előnyös  lenne a felvételi mizettságokat a Hazafias 
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Népfront részvételével megszervezni. A rászoruló gyerme-

keket bejuttatná a napközibe, de szelektálhatna is. Az 

egyik növendéknek elég mz ebéd és a tanulószoba, a má-

sikkal korrepetálni és szabad idejének eltöltésével is 

törődni kell. 

Nyitott világunkban már a gyermekek számára se csak 

az iskola és a tanító, a tanár az ismeretszerzés kizáró-

lagos forrása. Ebben a szituációban gyakran még az if-

jabb nevelők is pánikba esnek. Pedig ha nem feledkezné-

nek el a magukkal hozott eszményekről, akkor másként kö-

zelítenének a mozgás- és akciótér hiányát szenvedő tanu-

lókhoz. Náluk adruinisztrati.v, hatalmi, tekintélyi eszkö-

zök nélkül sikert érhetnek el. De azt is tudniuk kell a 

kezdő kollegáknak, hegy a szeretetlen vagy éppen ellen-

séges környezetben felnövő gyermek nem tanulja meg ide-

jében a pozitív érzelmek kapásának és adásának gyönyörd-

ségét. Visszahúz©dó, bizalmatlan, gyanakvó, esetleg meg-

hasonlott vagy boldogságra képtelen növendékekkel talál-

ják magukat szembe. A csalódás tehát nem teljesen kizárt. 

De az nem ad menlevelet az érzelmi hőfok és azügybuzga-

lom csökkenésére. 

A neurótikus tünetek hordozéin segíteni nem szégyen, 

hanem kötelesség. Sokat várunk a jövő iskolapszichológu-

saitól. /Szakmai képzettség nélküli pszichológusi mun-

kakörben dolgozókat az egyetem speciális tanfolyamon ki-

képzi. Mér is hatályos jogszabályok tiltják a képzett-

ség nélküliek alkalmazását/. A gyermekkel kapcsolatos 

problémát gyakorta otthon kívánják megoldani. A „nevelé- 
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si elvek": megszégyenités, fenyegetés, megalapozatlan í-

gérgetés, brutalitás. A családlátogatásokat semmiféle 

más momentum nem pótolhatja. A lelki sérüléseket az ér- 

tő szem felfedi. A gyógyitéa azután a szakemberre, a gyer-

mekpszichiáterre, pszichológusra tartozik. Ha a szülők 

felvilágosítása eredménytelen marad, akkor csak a hosz-

szantartó pszichoterápia segíthet. 

Az if juságvédelmi alanyokra nézve, az osztály szo-

eioaetriai szerkezetének kiegyenlítődése különösen fon-

tos. Arra kell törekedni, hogy a tudás növekedése mellett 

a személyiség is alakuljon. Makarenkó szerint a szocia-

lista nevelés csak mint ,pedagógiai vezetők" és gyerme-

kek egységes kollektívájának tevékenysége. létezhet. Igy 

lehet a veszendő gyermek érdekében slyan közösségi se-

chanizmust. kidolgozni, amelyben a pedagógus mint a kö-

zösség tagja vesz részt. A tanárnak mindenesetre indi-

vidualizált módon kell foglalkoznia különösen az ifjú-

ságvédelmi felelős által jelzett tanulókkal. 

A kisegítő iskolákba, szociális körülményeiknél fog-

va retardált gyermekek is járnak. Ezek általában Elszá-

molják hátrányukat. xltalános iskolába való visszatele-

pitésük azonban valamilyen oknál fogva, nem történik 

meg. Természetes az igényük: kitörni a „kisegitős" meg-

bélyegzettség alól. A szakmunkásképző intézetek volt 

gyógypedagógiai növendéket elvileg nem vesznek fel. /Csak 

a hiányszakmákra juthattak be, ha a gyógypedagógus aján-

lotta a tanulót/. A megyei gondok nem voltak megoldha-

tók a budapesti /Iv utcai/ országos beiskolázású tovább- 
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képző iskolával. Az 1977/78-as tanévben szakmai tovább-

képző iskolával bővült ki a Békéscsabai Kisegítő Iskola. 

Az intézmény felé az albizottságok is bizakodó várako-

zással tekintenek. 

A gimnáziumokba több általános iskolából jönnek a 

gyermekek. A falusi, tanyasi iskolából jövők hátrányhely-

zete evidens. Dr. Ágoston György, szegedi tanszékvezető e-

gyetemi tanár és munkatársai az első év kezdetét orien-

tációs munkára kívánják felhasználni. Akiknél számotte-

vő hiányosságok tűnnek ki, azok számára kis csoportokban 

vagy éppen egyénileg felzárkóztató foglalkozásokat szer-

veznek majd. Kiderülhet, hogy a fogyatékosságok okai nem 

feltétlenül a képesség hiányában, hanem a hátrányos kö-

rülményekben rejlenek. a programok kidolgozása még éve _-

ig eltarthat. Ifjúságvédelmi szempontból lényeges vonás 

lesz a harmadik és negyedik évfolyam fakultációja. A fi-

zikai dolgozók tehetséges gyermekeinél a differenciált-

ság fokozottan lehetővé teszi a saját képességek jé meg-

ismerését, s szilárditja a pályaorientációt. 

1977-ben /sőt már korábban is/ az üzemek és szövet-

kezetek megtoldották az Allami ifjúsági Bizottság által 

adott és a Békés megyei Tanács if jus.> ,i alapjából nyúj-

tott pénzösszeget.tért többen kapnak tanulmányi ösz-

töndí Zat. A pénzt adományozó üzemek, saját dolgozóik 

gyermekeit kívánják támogatni. Az ifjúságvédelmi fele-

lősnek a szóba jöhető diákokat arra kell buzdítania, hogy 

• az ösztöndijra előmenetelükkel és jó közösségi munkájuk-

kal rászolgáljanak. 
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Az ifjúságvédelmi alanyok jelentkezési lapjának ki-

töltésekor kívánatos a jövőben a gyámügyi előadó meghi-

váss. /Ez az általános iskolai végzősökre is vonatkozik/. 

Az érettségizettek szála gyorsabban nő, mint az e-

gyetemi helyek száma. Az a közérzet, amelyet a kimara-

dettak sérelme s a bejutottak „rossz lelkiismerete" táp-

lál, egyelőre még növekedőben is van. A középiskolai if-

juságvédelmi megbizottaknak tudatositaniuk kellene, hegy 

akik a felvételi vizsgán megfeleltek, azok elutasités e-

setén fellebbezési jogot kapnak. Az elsőévesek keretlét-

száménak 6%-át a fellebbezők részére rezerválják. 

Az oktatási miniszter 1977 végén megjelent rendele-

te a névre szóló meghívásos pályázatokról  intézkedik. A 

munkáltató a pályázatot azok számára írja ki, akkkoráb-

ban tartós munka-, illetve szakmai kapcsolatban álltak 

vele. A meghívásos pályázati felhívást a képző intézet-

ben teszik közzé, és arra csak a név szerint megjelölt 

hallgató pályázhat. Ez a lehetőség a megye cigányértel-

miségének kialakitásában döntő fordulatot hozhat. Az ü-

zemek ifjáságvédelmi bizottságainak és az iskolai ifjú- 

ságvédelmi felelősöknek oda kell figyelniök, hogy az 

igy felkaroltak az állás betöltésétől ne álljanak el. 

Fizikai dolgozók gyermekeinek értelmiségivé válásé-

ban  is jól járható az előbb vázolt út. A frissiplomá-

sek azután a rossz hagyományok beidegzettségeitől men-

tesen szemlélnék azt a közeget, amelybe visszakerülnének. 

A törekvő, becsületes ifjak sebzettségének egyik 

forrása a felsőfokú oktatási intézmények elzárása előt- 
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tük. Ebben a térségben még sokan hajlamosak arra, hogy 

igényes szellemi tevékenységgel párosuló,megbecsült szak-

munkát is a szellemi rutinmunka mögé rangsorolják. Csak 

az utóbbit tekintik - ugymond - karriernek. Minden ifju-

ságvédelmi aktivistának fel kell lépnie a tehetség és a 

képesség fogalmára rárakódott káros konvenciók ellen. 

A tovább nem tanuló és nagykorűsodott hátrányos  

helyzetis fiatalokkal való intenzívebb törődés  

Az ifjúkor felső határa vitatott probléma. „Egyes 

szociológusok a 22.,a 25. vagy a 29. életévig való ki-

terjesztéséért szállnak sikra." X  Az ifjúsághoz tartozás 

generálisan a fiataloknak a társadalom munkájába való 

bekapcsolódáséval és a családalapitással zárul le. 

A tovább nem tanuló fiatalak tekintélyes százalé-

ka cigány. A már többször is említett Faragó Gábor, a 

békési cigányügy „apostola" hangsúlyozza: Arra kell tö-

rekedni, hogy az általános iskola elvégzése után a ci-

gányifjak szakmunkás képesítést szerezzenek. A fiatal 

segédmunkás patronálása nem kevésbé fontos. Ki kell von-

ni a rossz` társaság hatása alól. 

Az.  igényesebb helységekben, pl. Mezőberényben, Ele-

ken a kereső cigányfiatalok polgárosultabbak a megyei 

átlagnál. IJól öltözködnek, kulturált berendezésű laká-

suk van, gavallériát gyakorolnak/. 

x Vajó Péter: Az ifjúságkutatás néhány alapkérdése 
30 év Neveléstudomány 
Magyar Pedagógiai Társaság, Bp.1975, 291.old. 
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Az  üzemekből az albizottságokhoz felmondási idő 

nélküli munkahelyelhagyásokról érkeznek jelzések. Van-

nak, akik egy éven belül kétszer is munkahelyet változ-

tatnak. 

A helyzet javulását a Békés megyei Tanács elnökének 

helyi hatáskorú intézkedésétől remélhetjük. E-szerint az 

alapszabályt közigazgatási egységünkben úgy alkalmazzák, 

hegy az imént emlitett esetekben a ,kilépett" csak a 

terv- ős munkaügyi osztály közvetítésével helyezkedhet 

el. /A gyakorlatban eddig néhány népgazdasági szempont-

ból kiemelkedő jelentőségíi termelőegységben ezt nem fir-

tatták a munkaerőhiány miatt/. 

Kívánatos, hogy a munkavállaló fiatalok meghatáro-

zott időre létesitsenek munkaviszonyt. 

A cigány népcsoport ifjaiban erősíteni szükséges 

azt a közszellemet, amelyben a társadalom pozitív erűi, 

a szocializmus hívei a hangadók. 

Számolnunk kell a városiasodás tipikus velejárójá-

val, a huliganizmussal, a fiatalkori alkoholizmussal. 

A pedagógustársadalomnak és a fő politikai tényezőknek 

ki kell védeniök e tendenciákat. 

Nem szabad viszont a fiatalok felett úgy bábáskod-

ni, hogy az önállóságukat, munkájuknak sajátos farmáját 

sértse. Közéletiségre nevelésük kiemelt feladat legyen. 

A T'tkemlósi Nagyközségi Tanács 1975 június 20-i 

ülésének egyik határozata: 	... biztesitsák az ifjúság 

nagyobb fokú bevonását a választott testületekbe." 
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25 éven aluliak képviselete az utolsó választási 
ciklusban 

Tanácsban Hazafias Népfrontban 

Fii zesgyarm.aton 	1 	4 

Kertészszigeten 	- 	3 
xörö sladá nyban 	1 	1 

xürösnagyharsányban 	o 	 • 
Körösujfalun 	a tanácstago:k 6%-a 	- 

Zsadányban 	3 	4 

Az elmult két évben fiatalok százai vettek részt po-

litikai képzésen. A szakmunkés bizonyitványt több ezren 

szerezték meg. Az ifjúságvédelmi aktivistáknak továbbra 

is tudatasitaniuk kell, hogy mindenféle tanfolyam, alap-

képzés feltétele a nyolc osztályos végzettség. 

Az üzemi demokrácia továbbfejlesztése érdekében az 

ifjuságot magas fokban vonják be a választott munkahelyi 

testületekbe. Az önállé ifjúsági szocialista brigádok 

száma jóval meghaladja a százat. /Csupán Tótkomlóson 

9 tevékenykedik/. 

Az ifjuségi törvény végrehajtáséról szóló intézke-

dési tervet csaknem minden gazdasági szervnél elkészí-

tették. 

Határozott igény, hogy minden vállalat és szövetke-

zet képezzen alapot az ifjuság anyagi támogatására. 

A jövőben a szövetkezeteknek minden év január 31-ig 

meg kell vizsgálniuk az ifjúságpolitikai intézkedési ter-

veket. Szükség esetén módosítaniuk kell azokon. 

Még vannak munkahelyek, ahol nem működik ifjúsági bi-

zottség, holott a fiatalok létszáma azt indokolná. Ezt az 
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állapot®t szanálni kell. 

Az ifjúság negativ társadalmi élményeinek alapos 

csökkentése szükséges. Vonzóvá kell tenni a müvészeti-

és egyéb vetélkedőket. A hagyományos Gyulai Diáknapokon 

sok száz ifjumunkás és gimnazista találkozik. A Békés-

csabai Ifjúsági és Úttóróházban a helytörténeti és hon-

ismereti szakkör törzsgárdáját az ipari?.tanulá-iskola 

fiataljai alkotják. Ugyanitt vidám klubesteket is ren-

deznek, amelyeken értékes tartalmak is helyet kapnak. 

/Pi.  szellemi totó/. 

vannak még darabosan viselkedő fiatalok. A szerel-

mesek magatartáséban is fellelhetők ízléstelen vadhajtá-

sok. riem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy két ember 

magánügye nem tartozik a nyilvánosság elé. Kár, hogy a 

könyvesboltokból újabban hiányzanak az illemtant ismer-

tető kiadványok. 

Zaklatott korunk jelensége egyes fiatalok féktelen-

kedése. Felszámolásra vár a humanizmusnak álcázott tehe-

tetlenség. De a hiányosságokat is pótolni kell. Az új 

lakótelepek infrastrukturájára gondolunk. A békéscsabai 

Kulich Gyula-lakótelepen pl. 1962-ben adták át az első 

épületet. Ám játszó- és sportudvar, klub és könyvtár lé-

tesitése még mindig hátra van. 

A munkahelyi KISZ-szervezetnek nagy szerepe van a 

turizmus fejlesztésében. Békés megyében főként Szanazug, 

a békésszentandrási duzzaszt©mz környéke, a gyulai  Vá-

roserdő, a pástelki parkerdő jöhetnek szóba kiránduló-

centrumok kialakítására. A megyeszékhely ifjusági köz, 
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pontja  mér most is impozóns. 

Alkotmányunk kimondja: legfőbb érték az ember! Ez 

az „ember" 18 évig a társadalomtól mindenféle támogatást 

megkap. De amikor felnőtté vélik és hasznéra lehet a nem- 

zetnek, előfordul, hogy senki se törődik többé vele. Szin-

te k ínálkozik az italozás. Békés városban már működik az 

alkoholmentes klub. Az ifjúsági hézakat teljesen, a műve-

lődési házakat pedig jórészt a fiatalok időtöltésének 

fellegvérévé kellene tenni. 

A KISZ sokat tehet a fiatalok vezető beosztásba va-

ló helyezésében. Az irányítás képessége nincs korhoz köt-

ve. A dolgok rendje: időben, tervszerien gondoskodni az 

utánpótlásról. 

A családpolitika távlatai  

Az ifjúságvédelem nélkülözhetetlennek tartja az ott-

hon melegét. Olyan fészekre van szükség, ahonnan szere-

tetért nem kívánkozik el a fiatal lény. Az iszékosség, 

a brutalités, a kicsapongó életmód valósággal sugározza 

rontö hatásét. 

A munkáscsaládok és egyszerű erkölcsös emberek a 

szerelemhez gyakorta hozzáértik a tisztességtelen, csak 

a nemiségben tobzódó szeretkezést. Aggályuk nem egészen 

alaptalan. A huligánság, a zabolátlan nemiség, a szaba-

dos szexuális felfogás hatása Békés megyében is érződik. 

Nem marad sokkal az országos átlag mögött. 

Az aktivók találkoznak olyan családokkal, amelyek-

ben a szerelmes leány minden lépését kutatják, titkait 
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firtatjuk. rem szabad bántani a lélek rejtekeit. A csa-

lódott fiatalt gydgyitani kell. Nem malasztokkal, hanem 

foglalkoztatással, sporttal, házimunkával, szórakozta-

tóssal, meghitt családi élettel. 

xiskoruak házasségkötési engedély iránti folyamodá- 

sának oka többnyire az elózetes nemi kapcsolat. 

Részlet egy volt békési járási helység al- 

bizottsági ülésének jegyzőkönyvéből /1971-ben/: 

,~Zs.Gy-né, védőnő előadja, hogy a P-csa-
lédot régóta ismeri. L,eusületes embereknek tart-
ja a szülőket. Anyagi nehézségek nem lesznek. 
Mivel a kiskorú jelenleg terhessége  
hatodik hónapjában van, a házasságkötést hely-
telein lenne megakadályozni. A születendő kis-
koru érdeke a legfontosabb szempont." 

A házasságkötés előtti tanácsadás helyenként formá-

lis. A felvilágosítást végzők munkájából száműzni kell 

a gépiességet. 

A ,.családi életre nevelést" kísérletképpen mér 

1974/75-ben bevezették  

- a Békéscsabai lo.sz. Általános Iskolában 

- a Nagyszénési Általános Iskoléban  

- a Gyulai 3.si. Általános Iskolában 

- A Békéscsabai Kemény Gábor Szakközépiskolában 

- a Gyulai Erkel Ferenc Gimnéziumban. 

A ,.tantárgy" oktatáséra újabb orvosok, védőnők és  

nevelők megnyerése kivénatos. 

A párválasztási érettség elmarad a biológiai fej-

lettségtál. A pszichológus, a jogász nem híve a korai 

házasodásoknak. A szülészek azonban azt szeretnék, ha 

a nők fiatalon hoznék világra gyermekeiket. Az albizott- 
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ságok hangulata: addig kellene várni, amíg a testi al-

kalmassághoz a lelki tulajdonságok is felzárkóznak. 

A lakásproblémák megoldásában az ifjúsági szövet-

ség is segít. .Az építő akció több száz KISZ—lakást jut-

tatott a fiataloknak. Ezután mér a lakásépítő szövetke-

zeti formát kellene szélesíteni. Megyénkben is kívána-

tos több szobabérlők házának építése. Ez - a viták el-

lenére is - jónak bizonyul a fiatal lakásigénylők át- 

meneti elhelyezésére. A kis- és középvállalatok együt-

tes lakásépítésének útját szintén meg kellene találni. 

1974 óta viszonylag sok pár vállal három gyermeket. 

A harmónikus családi élet kialakításában nem mindegy, 

hogy hány gyermek nevelkedik együtt. Tapasztalataink 

szerint az egyke elfogulttá teszi a szülőt. A gyermek-

gondozási segély nemzetközileg is úttörő és lényegileg 

máig is egyedülálló népesedéspolitikai intézményünk. A 

gyermek- és ifjúságvédelmi albizottságok népünk egész-

séges reprodukciójának egyik biztosítékaként értékelik. 

Több fiatal házasnak a figyelmét fel kellene hivni az 

Országos Takarékpénztár által 1977-ben bevezetett csa-

ládalap itási kölcsön igénybevételére. 

Az utolsó évtizedekben Délkelet-Magyarországon is 

számottevő ipari fejlődés történt. Ennek hatására a csa-

lád fokozatosan veszített termelőközösség-jellegéből. Az 

együttélő generációk száma kisebb lett. mind általáno-

sabb az ugynevezett kis család. 

A változd társadalmi hatásoknak jobban kitett, 

,nyitottabb" familia törékenyebb, ingatagabb. 
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Minket azonban főként az ragadott meg, hogy a csa-

léd összetartozáséban csökkent a gazdastégi kényszer. De-

mokratizálódnak a csalédon belüli viszonyok. A jövőben 

mind nagyobb szerephez jutnak a személyes érzelmek, in- 

ditékok és törekvések a családalapit.sban. 

Az elromlott, eltorzult hézasségok látésa többsé-

günket nem. tette sem cinikussá, sem keseriivé. Hiszünk 

a h{zasság intézményében - a szép és tartalmas h-zzas-

térsi kapcsolatok erejében. 



UTCSZU 

A dolgozat- megh sót a tény- és adatgyiiijtés előzte 

meg. Genetikus és kauzális összefüggések mér a megfigye-

lés folyamatéban megmutatkoztak. 

A korai ifúségvédelmi előzmények vizsgélatában za-

varólag hatott, hogy jóformén csak a megvalósult eredmé-

nyeket léthatta az ember. Nehéz volt feltérni bennük a 

vélasztés csomópontjait, az alternativékat. Csak az vélt 

kétségtelenné, hogy humanista fejlődésünk függvényében 

mind több és több gyermek szabadult fel a kegyetlen gaz-

daségi racionalités alól. 

A jelenségek feltárására alkalmazott ankétmódszer-

nek éllamigazgatési vonalon hatért szabott a Miniszter-

tanécs Tanácsi Hivatalénak rendelete. Az adatszolgéltaté-

si zárlat alól csak a megyei tanács elnöke tehetett vol-

na kivételt. Ezt - a közérdek szem előtt tartáséval - nem 

törekedtem  mindenáron elérni. Meg kell jegyezni, hogy a 

legfelsőbb megyei szinttől a helyi szervekig sok jóaka-

ratot és segítőkészséget élveztem, különösen interjuk ke-

retében. Ugyanezt mondhatom az oktatásügyi vonalról is. 

Az ifjúségvédelmi rendszer minden posztján találkoz-

ni lehetett lexikélis elmékkel. Szerencsére a kritikus 

gondolkodók kerültek gyakrabban utamba. 

A didaktikus, fárasztó előadásmódot lehetőség sze-

rint kerültem. Dokumentációrészletekkel, idézetekkel tö- 
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rekedtem képzettársításokra, a logikai kapcsolatok kibon-

tá sá ra. 

Az  ifjúságvédelem nem székelhet az eszmék magasságá-

ban. ifiinden művelőjének reflexei mélyében van a helye. E 

munka minden hétköznapja tulajuonképpen ünnep. A tenni-

vágyás lendülete, a célhoz jutás akarása - ezek a belső 

fütöttség +s a szenvedély forrásai. 

A gyermekvédelem munkásai kitérjék szívüket azok fe-

lé, akiknek kevés szeretet jutott. 

Az albizottságok szakmai heterogenitása áldásos. El-

engedhetetlen viszont a z  eszmei egység. 

Az alkotó munka itt az új módok alkalmazásában, a kez 

deményez.ésben, a sablanok legyőzésében nyilvánul meg. Ez 

jól összefér a gyermekvédelmi tevékenység automatizált 

komponenseivel, a többszöri ismétlés során kialakult kész-

ségekkel. 

Az intéz,. ►4nyi fejlődés a differenciálódásban és in-

tegrálódásban valósul meg. 

Az őszinte gyermekvédelem ;a sugárzó emberség gyakor-

Iásának szüksége van a szakadatlan belső megújhodásra, 

mert különben sémákba szürkül. Megülnék a deklar44ciók, a 

formális elemek. 

Az ifjúságvédelmi tevékenység fejlesztését hosszú i-

deig gátolta az a nézet, amely szerint a szocializmus épí-

tésével megszűnnek az ifjúság egészséges fejlődését hát-

ré.ltató okok. Nem emigrálhatunk a távoli jövőbe! Permanen-

sen méltó és időszeri közéleti szerep ez. 
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Német nyelv összefoglalás 

Die Tdtigkeit der Jugendschutzunterkozgssion 

im Kemitat Békés  

/Zusammenf assung/ 

Da(3 der Jugendschutz der Zukunft dient ist nicht 

zu bestreiten. 

Auch in der entwickelten sozialistischen Gesellschaft 

gibt es Stiefkinder und solche mit einem unglücklichen 

Schicksal. 

Der Jugendschutz ist natürlich ein weitlöt'iger Begriff. 

Das primare Ziel ist dennoch den ausge .rissenen Kindern 

ihr Schicksal aufzuzeigen. 

Fast jeden Rat hat eine Unterkossion fur Kinder-

und Jugendfragen. /Deshalb Unterkomission, veil sie zu 

einem stbndigen xemitee gehört/. 

lie erfolgreich diese wichtige Tatigkeit wird hangt 

daven ab, in velchem ugfang sie sich auf die Pidagegik, 

Psychelegie, Seziolegie, Antr©polegie, Staats- und Kechts- 

visseaschaft .ea usw. stützt. 

lgáhrent ter 26-jghrigen Lehrertütigkeit und  der 

17-jhhrigen Arbeit auf dem Gebi_et des Jugentschutzes 

entwickelte sich die Problematik für den Terfasser zu 

einer aufregenden und wichtigen Thematik. 
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Es nulP zuerst eine staatliche Verwaltungseinheit 

vorliegen, die diese Integration ermöglicht. /S. Karten- 

entwurf auf Seite lo./ 

Das  ink  Südesten Ungarns liegende Kamitat umf g(j t ein 

Gebiet von 5632 km2  mit 43o 000 Einwohnern und gliedert 

sich in 5 Stadte und  73 Genieinden. 

Das Zentrum des Verwaltungsbezirks war ursprünglich 

Gyula. Seit 195o befindet sick die Komitatsverwaltung in 

Békéscsaba. Aber die Jugendschutzinstitutionen sind weiter-

hin in Gyula Konzentriert. Der Grund hierfUr liegt in der 

Tradition. In diesem Gebiet leben neben den Ungarn such 

andere Nationalityten. Hinsichtlich des Kinderschutzes 

bereitet die Zigeuner-Volksgruppe die meisten Probleme. 

Die Arbeit des Kinder- and Jugendschutzes durch Vor-

munde wurde durch die Verordnung von 1954 geregelt. Die 

Hauptforderung war die richtige Anwendung der Schutz-

verordnungen durch diese Behörde. Die Wirksamkeit war 

damals nur in einigen Orten gegeben. 

Neben den Varmundschaften gab es die Tdtigkeit der 

Operativen Kinder- und Jugendschutzkommissionen, die eine 

gesellschaftliche Organisation darstellten. 

Es bestand ein Widerspruch, da behördliche /staat-

liche/ Auftrüge nicht von gesellschaftlichen Institutionen 

gelöst werden dürfen. Aus diesen und anderen Gründen haben 

rich 1961/62 fast überall die Unterkommissionen für Kinder-

und Jugendschutz gebildet. Dadurch entwickelte sich das 

richtige VerhEltnis zwischen staatlicher- und gesellschaft-

licher Kompetenz. In diesen KommisCi.onen sind beratend 
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staatliche Funktionöre, Peidegogen, Juristen, Polizisten,  

Wsrterinnen, Betriebsvertreter und Verantwortliche  für 

Zigeunerwesen u.a. vertreten.  

Die Vormundschaftsverfahren richten sich nunmehr  

nach zeitgemE&en Prinzipien.  

Die Unterkommissionen sind in einigen Orten dem  

st8ndinen Komitee fiir Bildungswesen, in anderen Orten  

dem stündigen Komitee für Gesundheitswesen angeschlossen.  

Solche Institutionen arbeiten auf kreislicher und be-  

zirklicher Ebene.  

Die Unterkommi;sionen beobachten die entwicklung ~ 

und erzieherisch geföhrdeten Kinder. Wichtige Arbeits-

materialien sind Dokumente wie ArbeitsplEne und Notiz-

bücher /Fortschreibungsbl,tter/.  

Sie ermöglichen es Erfahrungen weiterzuleiten und  

bei VersAmmiungen optimale Lösungen zu finden. Sie geben  

Einblick in die Verwaltungsarbeit und helfen Ratschldge  

zu geben. 	miissen die Beratungsergebnisse betonen.  

Die gemeinsame Anschauung wird durch die Unterkommission  

und die staatlichen Organe erreicht. vas Liel besteht  

nicht nur in der Liquidierung von uefahrensituationen,  

sondern in ihrer vorbeugung.  

Die Hauptgefahrenquellen sind: Umwelteinflüsse,  

schlechtes iienehmen, finaniielle Probleme and gesundheit-

liche St3rungen.  

Die Kenntnis des familiriren milieus ist unentbehrlich.  

:rir möchten das Problem lösen, ohne das Kind aus seiner  

natürlichen umgebung herauszul0sen.  
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In der Mehrheit der iülle bringen die riemühungen 

Erfolg. Wir können oft. die Eltern oder die Verwandten zur 

Einsicht bringen. In anderen Mien mu' die Staatliche 

Verwaltung angeordnet werden. Man sieht, es ist von einer 

ganzen Einrichtungsstruktur die Rede. /Siehe Seite 82./ 

Die Aufzühlung der gesamten Institutionen und befugten 

Personen ist nicht möglich. Es können nur die wichtigsten 

dargestelit werden. Diese sind au,'er den örtlichen Vor-

mundümtern: das Békés-komitatliche Kinder- und Jugend- 

schutzindtitut in Gyula; die Erziehungsheime in Battonya, 

Bélmegyer, Dévavénya, Elek, Gyula-Remete; die Pflege-

eltern; die°lInspekt.oren fur Kinderwehr  

hauptamtliche Jugendschützer mit dem Sitz in Szeghalom, 

Gyula, Orosháza, Békéscsaba, Mezőkovácsháza; zahllose 

gesellschaftliche Jugendschutzhelfer; erzieherische Be-

ratungsstellen in Békés, Orosháza, Békéscsaba ... und die 

Gyulaer wird gegenwwrtig organisiert; das Békés-komitat-

liche Berufswahlinstitut in Békéscsaba; die gesellschaft-

lichen Organisationen und Betriebe. 

Ohne die Schulen kann der Jugendschutz natürlich 

nicht seine Bestimmung verwirklichen. Neben der Direktion 

nüssen wir die schulischen Beauftragten erwühnen. 

Die Vollstandigkeit ist in diesem Bereich ebenfalls 

nicht vorstellbar. Es sind unter anderen: die Kindergarten, 

die Mensa l  die Tagesheime, die Studentenheime; die Eltern-

beratskollektive, die Erwachsenenqualifizierung, die Heil- 

p dagogik; die Jugendverbünde. 

Zwischen den genannten staatlichen, kollektiven und 
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individuellen Kategorien gibt es so viele Verbindungen, 

dal sich auf dem Schema nur die wichtigsten erkennen 

lassen. 

Der schulische Jugendschutzbeauftragte ist der eigen-

tliche Verbindungsmann zwischen der Grund- bzw. Oberschule 

und der Jugendschutz-Unterkommission. /Dadurch natUrlich 

auch mit dem Vormundamt/. Er/Sie kann die Geführdung zum 

grö$ten Teil mit Hilfe der Klassenleitungen aufdecken 

und einschötzen. Nach einer Beratung unternimnt die Schule 

die nötigen Schritte. Diese wendet sich an die örtliche 

Behörde, oder gibt die Sache zum Jugendschutzinstitut des 

Komitats, zum Inspektor  fUr Kinderwehr, oder zur Polizei, 

usw. welter. 

Es ist eine schwierige Seite unserer Tötigkeit, da'3 

die geföhrdeten Kinder und Jugendlichen manchmal mit dem 

Gesetz in Konflikt geraten. Die Sicherheitsorgane, die 

Anwaltschaft, das Jugendgericht, sowie wir selbst sehen 

in der Kriminalitöt eine Persönlichkeitsschüdigung. Der 

Grund dafür liegt an der Zersetzung der Familie, dem sich 

selbst Überlassen-rsein, der elterlichen Ungerechtigkeit, 

dem Alkoh©lismus und der Brutalitüt. 

rsei ungünstigen Umwelteinflüffien wird der Jugendliche 

durch das institut von Gyula in ein zrziehungsheim, oder 

zu Pflegeeltern überwiesen. 

Wührenddessen nehmen wir 1!;influP auf das ElteRíaus, 

um günstigere riedingungen zu schaffen, die eine Ifi;ickführung 

des nindes ermöglichen. 

rsei Verhaltensgründen müssen wir geduldig sein. Wir 
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brauchen zuerst eine Anknüpfungsstelle beim bugendlichen. 

liadurch wrird er gefühlsm<^ 6ig Luganglich. Wir betreiben 

rachzirkel, apertgruppen, nulturzirkel, den Klub und die 

Arbeit im Jugendverband. Dadurch werden die schúdlichen 

Einflüsse zurückgedröngt. Das wirkt sich vorteilhaft.auf 

die Persönlichkeitsentwicklung aus. 

Bei finanziellen Schwierigkeiten hilft der Staat, 

oder die Schule mit Geld, SchulgerSten, Bekleidung usw. 

In den letzten Jahren sogar mit Erziehungsbeihilfe. 

Wenn in der Umgebung des Kindes  eme anstechende . 

K_rankheit. existiert. /z.B. TBC/, so wird es ebenfalls er- 

farat und auf staatliche Kosten versorgt. 

Für die Zukunft ist es nötig die Vergleiche zwischen 

den Verwaltungen, Schulen und Betrieben enger zu gestalten. 

Wenigstens auf staatlicher Ebene des Komitats und in grö-

$ eren StEdten Könnten die Verwaltungsarbeiten ratianali-

siert.und mechanisierf werden. Die ji'hrliche Sfatistik 

fordert sehr viel Zeit. Die Blattrandperforation /Kerb-

lochkarten/ ware eine Methode. 

In der Vormundschaftsabteilung des Komitats lohnte 

sich die Anwendung eines elektr. Rechners. Die Elektronik 

ware nicht nur fUr die Zahlenarbeit nützlich, sondern 

durch seine Speichermöglichkeiten sind optimale Entschei-

dungen leichter zu treffen. 

Nach dem 18.Lebensjahr wird der Jugendliche mündig. 

Aber jeder gewissenhafte und menschliche Mitarbeiter des 

Jugendschutzes kUmmert Bich such weiterhin um seine 

Schützlinge. Er hilft in seinein Privatleben und seiner 
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beruflichen Eingliederung. 

Die Behörden unterstützen die jungen Ehepaare beim 

Wohnungserwerb und gewührleisten einige Vergünstigungen. 

Für die Mitglieder in den Unterkonmissionen gibt es be- 

stündige Forderungen wie Piinktlichkeit, Zuverlússigkeit, 

Engagement und vor allemn Humanitat. 



Függelék 

T,,y emtatványtér 



I. NYILVÁNTARTQSI LAP 
a gyámság alatt állóról, számadásra kötelezett szülők gyermekéről, gondnokoltról 

(Gyűsz. 36. S /1/ bek. a pool) 

. kiskorú (gondnokolt) 
neve: 

2. Nagykorúság elérésének éve: 
19 

. Születésének helyé és ideje: 
19 	év 	 , hó 	nap 

..  Elhelyezése: 

. Szülőjének neve lakása halála éve 

) apja 19 	 

■) anyja  19  

,. Eltartójának neve és a gyermekkel való rokoni viszonya: 

'. A gondnokság alá helyezést kimondó bíróság 
megnevezése és ítéletének. száma ; 

8. A gam—  pondnok:—,számadásra kötetezEil  és a pyánhalósáp adatai 

A gyám—gondnok —számadásra kötelezett 
neve és állandó lakása 

A kirendeld, vagyonkezelést korlátozó gyámhatóság 	\ 

megnevezése határozatainak száma 
és kelte 

1 • 2 3 

9. A  gyámságot,  gondnoksápot,  a  vapyonkezelé5 kor(átozásál me6szűpte#ó pt►ániiitbsá6  adata) 

Megnevezése 

1 
száma és kelte 

2 

Határozatainak 
oka 

3  — 

Gyüsz. 1. r .sz . (Ti1. 1981. r. sz .) -Nyomell. 1076 67000 pld. 75-51775 Komáromi ny. 



A számadásra kötelezettség kezdete: 

19 	 év 	 h6 	 nap 

Ingóság leltár szerint 	 forint érfékben 

	_-- 	------------ _—__-- 	  őrizetében 
Készpénz, értéktárgy, értékpapír külön nyilvántartás szerint 

ingatlan 	 . 

kezelésében 
A számadás A müködésról szóló jelentés Az  ellenőrzés 

éve benyújtásáiak 
keltei 

éve benyújtásának 
kelte 

kelte tapasztalatai 

1 2 3 4 5 	 6 



H.  NYILVÁNTARTÁSI LAP 
gondoskodás alatt álló kiskorúakról (védő-óvó intézkedés, megelőző és utógondozó,pártfogói felügye-

itt álló, rendkívüli segélyezésben és rendszeres nevelési segélyben részesülő, intézetben elhelyezett, vala-
állami gondozott kiskorúak és azok tartásra kötelezett hozzátartozói. [GYLJSZ. 36. § (1) bek. b) pontja] 
?MÉLYI ADATOK1  
lskorú személyi adatai 

korú neve: 
tési 
ye és ideje: 	 19 	év 	 h6 	nap 
korú bölcsődés (1), óvodás (2), általános iskolás (3), gyógypedagógiai intézményben tanul (4), közép-
olás (5), szakmunkás tanuló (6), munkaviszonyban áll (7), nem dolgozik (8), egyéb (9) 

elye:, 
(viselőjének, 
imjának neve és állandó lakása: 

M
un

ka
- 

he
ly

cn
e k

 
m

eg
ne

ve
z é

se
  

:özis ellátásban részesül-e? igen  —  nem. Tanulószobai ellátásban részesül-e? igen—nem. 

ermek túlkoros-e? igen—nem. Ha igen hány évvel túlkoros? 	 Osztályt ismételt-e? igen—nem. 

ik osztályokat ismételte és hány alkalommal? 

ndennapos iskolába járás alól felmentett-e? Igen  —  nem. Osztályzóvizsgát tett-e? igen  —  nem.  

iiskorú szüleinek személyi adatai 

gnevezés 	 Anya Apa 

ínykori is) . 
tési 
ye és eve 19 19 

i 

tlkozása 

cahelye 

Idó 

la
ká

sa
  

a  

lenes 
Iák vagyoni 
ipota 
iának 
ye és éve 19 19 

fidban az 1 főre jutó havi átlagjövedelem 	 Ft 

reznek száma 	 ebből kiskorú: 	 

rÁMHATŐSÁGI INTÉZKEDI ,SEK 

kes 
3m- 
:óság 
gneve- 
e 

Tanács V. B. szakigazgatási  szerve 

1. 4. i 

2. 5. 

3. 6. \ 

dalt levő négyszögeket nem kell kitölteni! 
ilsz. 2. r. sz.  (Tü. 1982. r. sz.) —  Nyomell, 1074 — 240 000, 75.2., 235 Miami  Nyomda 
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1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

A nyilvántartásba vétel jellege (l. a címben), száma kelte  

III. A GYERMEK VESZÉLYEZTETETTSI:GÉNEK OKAI  
I.  Környezeti ok  

a) Családi környezet  

a/1. A család szerkezete: a szülők házasságban élnek (1), élettársak (2), külőn élnek (3), a házas-
ságot felbontották (4), a gondozó szülő újabb házasságban él (5), a szülők között életkö-
zösség nem volt (6), a gyermek nem á szülőknél van elhelyezve (7)  

a12. Nevelési hiányosság: gondozás hiánya (1), felügyelet hiánya (2), helytelen bánásmód; 
brutalitás (3), túlzott szigor (4), kényeztetés (5), közömbösség (6), érzelmi kapcsolathiánya 

a családban (7), gyűlölködés a családban (8), kettős nevelés (9) egyéb: 	  

	 ~ 
a/3. Erkölcstelen családi környezet: a szülők (gondozók) könnyelmű, felelőtlen életvitele (1), a  

szülők (gondozók) munkakerülők (2), nemi erkölcs megsértése (3)  

a/4. Italozó életmód: a családban (I), az italozás garázdasággal párosul (2) 

a/5. Bűnöző családi környezet: bühtetve volt az apa (l)az anya (2), a gondozó (3), más család-
tag (4), büntetése folyamatban  van az apának (5), az anyának (6), a gondozónak (7), más 
családtagnak (8) 

a/6. Az elkövetett bűncselekmény: 	  

a/7. Rossz takásviszonyok: a lakás rossz állagú (1), nincs a lakásban folyóvíz, nincs villany (2), 
1 szobában több nemzedék él együtt (3), a lakásban hiányos, az alapvető berendezés, fel- 
szerelés (4), az egy szobában élő személyek száma: 	 

b)  Családon kívüli környezet:  negatív hatású baráti kör (1), bűnözőkkel kapcsolat (2), a gyermek 

L 

.~ 

~ 

galeri tagja (3), egyéb"(4)  

  

  

   

—  2  --  



'. INTÉZETI ELHELYEZÉS, ÁLLAMI GONDOZÁS, RENDSZERES NEVELÉSI SEGÉLYEZÉS 
Intézeti elhelyezés, állami gondozás 

Az intézeti elhelyezést, 
állami gondozásba vételt elrendelő 

gyámhatóság megnevezése, 
határozatának száma és kelte 

In
té

z e
ti 

el
he

ly
ez

és
  

Á
lla

m
i 

go
n d

oz
ás

  

Az intézeti elhelyezés, 
állami gondozás oka A gyer- 

mekvédő 
intézeti 
felvétel 

időpontja 

Az intézeti elhelyezést, 
állami gondozást meg- 
szüntető gyámhatóság 

megnevezése, határozatai- 
nak száma és kelte 

.

c _ 
.1 N m

ag
a-

  
ta

rt
ás

i 

an
y a

gi
  

eg
és

zs
ég

i  

1 2 3 4 

Gyermek- és ifjdsígvédő intézet 

Az intézet megnevezése 	 A kiskorú törzslapjainak száma 

A gondozási dij fizetésére kőtelezett személy 

• Neve  Rokonsági 
foka 

Eltartottjainak 
száma 

Havi 
jövedelme  A gondozási díj összege 

(Ft) 

Rendszeres nevelési segély 

A nevelési segélyezést elrendelő 
gyámhatóság megnevezése, 

határozatának száma és kelte 

A segély formája Az ellenőrzések 
A nevelési segélyt 
megszüntető gyám- 
hatósági határozat 

száma és kelte 

pénz 
(havFonta) természetbeni 

(felsorolás ) időpontja eredménye 

—5 — 



5. Feljegyzések a családot segítő rendszeres ellenőrzésekről, intézeti elhelyezés és állami gondozás esetén 

Az ellenőrzés észrevételei 
	

Ellenőrzés időpontja 

VII. EGYÉB FELJEGYZÉSEK 
(Ha  a kiskorú cigány származású, az erre vonatkozó észrevételt is itt kérjük közőlni.) 

Tájékoztató a nyilvántartási lap kitöltéséhez 
A nyilvántartási lap szélén levő négyszögeket nem kell kitölteni, mert azok kizárólag gépi feldolgozás céljait szolgálják. 
A I/1.  táblázatot, valamint a gyermekek veszélyeztetettségének okai című III. pont kérdéseire a választ értelemszerűen aláhúzás 
illetőleg szövegesen a körülmény megjelölésével kell megadni. 

—6—• 



Ellenőrzés 	A nevelőszülők tevékenységére, a gyermek iskolai vagy 
időpontja 	 munkahelyi magatartására vonatkozó észrevételek Intézkedések 

A gyermek törzszzáma: 

III. Nyilvántartási lap 
Nevelőszülőknél élő intézetben elhelyezett, illetve állami gondozott kiskorúról 

(Gyüsz. 36. §. (I)  bek. d/pont) 

A gyermek 
11! 

A nevelőszülő 

1. Neve  :  1. Neve: 	 . 

2. Születési helye és ideje: 
19 	év. 	 hó    n 

2. Születési helye  és  ideje: 
19 	év  	 hó 	 n. 

3. Esetleges  fogyatékossága: 3.  Lakhelye: 

4. Állami gondozásba vétel oka é 	ideje: 

19 	év 	 hó -  _n. 

4.  Foglalkozása  és  havi jövedel;ne: 
Ft 

5. Saját gyermekeinek száma  és kora: 
5. Apja 

neve 
6. Anyja 9. Örökbefogadás céljából ingyen tartó-e? 

7. Szülei látogathatják-e? 
7 Gondozási díja havi  : 

Ft 8. Óvoda, iskola munkahely megnevezése: 

8. A ki- 	a) kezdete 	19  _ 	év hó 

hó 

n. 
6 

n. 
9. Egyéb feljegyzések: helyezés, 	 - — 

nevelés 
b) megszűnése 19 	év 

c) megszűnésének oka 

Feljegyzések az ellenőrzésekről 

A. Gyüsz. 3. r. sz . (Tü 1983. r. sz.)  _xyonen. 1077. 63000 pld. — 75-31776 Komáromi ny. mna 



A  nevelőszülők tevékenységére, a gyermek iskolai vagy 
munkahelyi magatartására vonatkozó észrevételek 

Ellenőrzés 
időpontja Intézkedések 

Feljegyzések az ellenőrzeseKról 	 2. 



időpontja  forint összes  

Az évi segélykeret összege: . 	 _FL 

Ifi/. Nyilvántartási lap  
a rendkívüli segéiyekr01 
(Gy si. ifi. z )t bek. c. Dont)  

ir~ zFm és 
igy- iratsz.  

A kiutalt  
Az évi keret- 

ből még  
kiutalható  A kiskorli neve és lakcíme  A kiutalás  Az  

elszámolás  

Ime 	 

Ql•yiian. 4. r. sz. (TU. 1s84. r. es .)  —Nvemell. 1078. 43000 pld. 75-31777 Komáromi ny  



A kiskoré neve és lakcíme Sorszám és 
iigyiratsz. 

A kiutalt 
Az évi keret- 

ből még 
kiutalható 

forint összeg 

A kiutalás elszámoló 

időpontja 



z. melléklet a 101/1910 (M. K. 4.) M. M. számú utas;táshoz 

V. NYILVÁNTARTÁSI LAP 
az apa adatai nélkül anyakönyvezett kiskorúakról 

(Gyüsz. 36. § /1./ bek. ). pont) 

orszám 
és 

gyirat • 

szám 

A kiskorc Családi jogállás 1/ 

Hatfiridíí 
Megjegyzés 

(a  per  tárgya ,  a  gondnok 
kirendelése, az eljárás befe• 
jezésének száma és ideje) 

.á 
d̀, 
E 

ú ké
pz

el
t  

ap
a  

ap
as

ág
  m

eg
•  

ál
la

pí
tá

sa
  

eg
y é

b 
cs

a-
 

lá
dj

og
i
 p e

r  

1) neve
'I 

2) születésének helye és ideje 
3) anyjának leánykori neve 
4) állandó lakása 

1 

7 

3 

4 

1 

2 

3 
• 

4 f 

1 

9 

3 

4 

1 

2 

3 ' 

4 

1 

2 

3 v 

4  

2 

2 

3 

4 

A családi jogállás rendezésének módjfit  a  megfelelő rovatban függőleges vonallal kell 'elölni. 

. Tll. 1985. r. sz. — Nyomell. 70 682 PV Kiskunhalas 



Sorszám 
és 

ügyirat- 
szám 

A kiskorú Gsaládi jogállfs 1/  

Határidő 
Megjegyzéf 

(a  per tárgya,  a  gi  
kirendelése , az elj9 
jezésének  száma é 

w 
~ 

8  
v 

a  

4  ~ 

c.  
y 

ú 	I  
8 : ' 
~t  
lj s  
m w  Í 

d ú  a  
a  •~ 
w  •o ~ ~ 

1) neve 
2) születésének helye és ideje 
3) anyjának leánykori neve 
4) állandó lakása 

I  

2  
— 	--- j 

3  

4  

l  

.)  

I  

3  

1  

1  

2  

3  

1  

2  

3  

4  

1  

1  

3  

4  

1  

i 	' 

2 

3  

4 

. 

 ( 

3 

4 

1) A családi jogállás rendezésének módját a megfelelő rovatban függőleges vonallal kell jelölni. 



IN. Keszpir= 

)TP  	 _  fiókja által 	sz. alatt kiállított gyámhatósági 
tartásos takarékbetétkönyvbe elhelyezett összeg. Kamatfelvételre vonatkozó 
jegyzés: 	  

et, ható- 
tt száma 

Meg- 
nevezés 

Ft  j Kelet, ható- 
rozat száma 

Meg- 
nevezés 

I 	Ft  L 

Betét 
	 Kivét  

Egyenleg 

Betét 
	 Kivét  

Egyenleg 
Betét 

 	Kivét  

Egyenleg 

Betét 
Kivét  

Egyenleg 

	 Kivét 
Betét 

Egyenleg 

	 Kivét 
Betét 

Egyenleg  
Betét 

	 Kivét  

Egyenleg 

Betét 
Kivét  

Egyenleg 
Betét 
Kivet  

Egyenleg 

Betét 
Kivet  

Egyenleg 
Betét 
Kivet  

Egyenleg 

Betét 
kivét  

Egyenleg 
Betét 

	 Kivét  

Egyenleg 

	 Kivét 
Betét 

'  Egyenleg , 
Betét 

 	Kivét   
. 	r 	 
Egyenleg 

. 	 
Betét 
Kivet 

Egyenleg 

	 Kivét 
Betét 

Egyenleg 

Betét 
Kivét  

"Egyenleg 
Betét 

	 Kivét  

Egyenleg 

Betét 
Kivét  

Egyenleg 



neve és szül ideje törvényes képviselőjének neve és lakása 

19 év 	n 

VI. NYILVÁNTARTÁSI  LAP 
a kiskorú, gondnokot pénzéről Es  értéktárgyáról 

(Gyüsz. 36. §  /1/ bek. e. pont) 

A  kiskorú  (gondnokolt) 

Az  ügyirat száma; 

I. Értéktárgyak, értékpapírok 

Kelet, 
hat. s4 

Meg- 
nevezése 

Db 
összesített összeg 

Megjelölés  Őrzés helyi 
Ft fillér 

Letét- 
kiadás  

Egyenleg 

. 

Letét-
Kiadás  

Egyenleg 
Letét-
kiadás  

Egyenleg 

■ 

Letet- 	• 

kiadás  

Egyenleg 
Letét-
kiadás  

Egyenleg 
Letét-
kiadás  

Egyenleg 

•  	 

Letét-
kiadás  

Egyenleg 
Letet-
kiadás  

Egyenleg 

A . 4yüaz. 6. r. sz. (TÜ. 1986. r. sz.)  —Nyomell. 1080 40000 pld. 75-31778 Homároml  D.  



sz. melléklet a 107/1910 (M!( 4) MM számú utasitáshoz 

yilvántartási szám: VIII. NYILVÁNTARTÁSI LAP 
biróság által elitélt fiatalkorúról 

Állami gondozott 
törzsszálra: 

       

(Gyüsz. 51. § !i.! bek.) 
A fiatalkorú 

a) neve 

b) születési helye és ideje 	 19 	 év  	h6 	nap. 

c) foglalkozása     d) iskolai végzettsége 	  

e) utolsó lakhelye 	  

f) állami gondozott-e? Igen—nem. g) a gondozásba vétel oka 	 

h) az illetékes gyámhatóság megnevezése, 
határozatainak száma és kelte 

i) gyermek- és ifjúságvédó intézet megnevezése 

j) szülei családi helyzete 

 HOZZÁTARTOZÓI 

          

          

  

k) testvéreinek száma 	 

megnevezése neve foglalkozása lakcíme 

apja 

szülőanyja 

nevelőszülő 

törvényes 
képviselő 

pártfogó 

BíRÓSÁGI INTÉZKEDÉS 

A bíróság megnevezése Az ítélet száma 
és kelte 

A büntetés, intézkedés 
neme A bűntett megnevezése 

. A PRÓBÁRABOCSÁTÁS MEGSZÜNÉSÉNEK IDŐPONTJA: 197 	 év 	 hó 	nap. 

JAVÍTÓINTÉZETI NEVELÉS ADATAI 
a) átmeneti nevelőintézet 

Befogadás 
időpontja 

A beutaló bizottság haté- 
rozatának száma és kelte 

A javító-nevelésre kijelölt intézet 
megnevezése 

Beszállítás 
Intézetből (-be) 

szökés 	(visszaszállítás 

időpontja 

b) ideiglenes elbocsátás 

Visszaszállí- 
tás ideje 

Időpontja Tartózkodási hely Munkahely 



19 	év 

1 
	 nap. 

c) végleges elbocsátás 

Az elbocsátás 
várható 	Í 	tényleges 	 Az elbocsátó intézet megnevezése 

időpontja 

. SZABADSÁGVESZTES 

Felfüggesztett 	I 	Végrehajtandó Felfüggesztés Feltételes szabad- 
s5r a  bocsátás végleges elbocsáti 

szabadságvesztés (büntetés) időtartama időtartama a  lejárat napja 
időpontja 

6. JAVÍTŐ  NEVELŐ MUNKA 

idő- 
tartama kezdete befejezése helye 

8. A FIATALKORÚ SZEMÉLYLEÍRÁSA 

7,  GYŐGYÍTŐ NEVELE 
MEGSZŰNE:SENEK 
IDŐPONTJA 

1. magassága 8. nyaka 15. keze 

2. termete 9. szeme 16. 

3. haja 10. szemöldőke 17. 

4. fejformája 11. füle 18. 

5. homloka 12. orra 19. 

6. arca 13.  szája 20. 

7. válla 14. fogai 21.  

22. beszéde 23. mozgása 

24. t géb  ism  rtetó jele 
(ti. toválás krása stb.) 

25. utolsó ismert tartózkodási helye 

26. eltfinésének körülményei 

 

9.  UTÓGONDOZÁS MEGALLAPÍTÁSAI 

    

10.  EGYÉB FELJEGYZFSEK 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         



olgálati használatra! 
19 	év 	 h6 	nap 
(a nyilvántartásbavétel időpontja) 

IX. nyilvántartási lap 
az örökbeíogadni szándékozó személyekről 

(Gyüsz. 36.§ /1./ bek. i/ pont) 

Az őrökóefogadni szándékozók személyi adata) 

Megnevezés A p a Anya  

. Név 

19 . Születési év 19 

,. Foglalkozás 

. Iskolaí 
végzettség 

,. Családi 
állapot 

■. Lakhely 

'. Munkahely 

I. Havi 
jövedelem Ft Ft 

I. Vagyoni 
helyzet 

Gyüsz. 9. r. sz. (T ü. 1990 r. sz.) Nyomell. 1084 20000 pld. 	75-31783 Komáromi nyomda 



Házastársával va,y egyedül kíván-e örökbefogadni? 
11. Az örökbefogadni kívánt gyermekre vonatkozó adatok 

1. Neme;  	 2. Életkora: 

3. Egyéb: 

1 11. Az örökbefogadó szülőnél elhelyezett gyermekre vonatkozó adatok 

1. A gyermek neve: 	  

2. Az elhelyezés időpontja: 19 	év  	hó 	nap 

3. Az örökbefogadási nyilatkozat kelte: 19 	év 	 hó 

4. Az örökbefogadást engedélyező jogerős határozat száma: 

Megjegyzések: 



X. Nyilvántartási lap 
a bir6ság által elítélt fiatalkorúról 

(Gyüsz. 51. * (1) bek.) 
Állami gondozott tőrzsszáma: 

A fiatalkorú adatai 

a) Neve: 	 Szig. száma: 

b) Születési helye és ideje: 	 19 	év_ 	 -___h6 , 	  -n 

c) Anyja leánykori neve: 

d) Utolsó 
állandó 

lakása 
ideiglenes 

e) IEkolai végzettsége: 	 f) Foglalkozása: 

g) Munkahelye: ` 

b) Munkaviszonyának jellege: állandó, rendszertelen stb. 

Állami gondozásra vonatkozó adatok 

Az illetékes gyámhatóság 
megnevezése: 

A gyámhatósági határozatok száma és kelte: 

Az állami gondozásba vétel oka: 

A gyermek- és ifjúságvédő intézet címe: 

A nevelőotthon címe, ahová elhelyezték: 

Államigazgatási beutalással tartózkodott-e különleges nevelőintézetben: 	 . Igen—nem 

Melyik intézetben: 

A beutalás időpontja: 19 	év 	 . 	 _h6 	-n. 

A nevelőintézeti nevelés időtartama: 

Amennyiben jelenleg nem állami gondozott, volt-e már állami gondozásban? Igen—nem 

A fiatalkorú hozzátartozóinak adatai: 

Megnevezés Neve Foglalkozása Lakcíme 

Apa 

Szülőanya 

Nagyszülő 

Nevelőszülő 

Törvényes 
képviselő 

Egyéb 

Pártfogó - 

1 Iiatalkorú testvéreinek száma:  	flatalkord családi helyzete: szülők együtt élnek — külön élnek — 
lváltak — apa — anya újra házasodott — apa — anya élettársi kapcsolatot létesített — csonka a család. 

Gyüsz. 10. r. sz. (Tit. 11188. r. az.) —Nyomen. 1083 65010 75.3178' Komáromi nyomda 



4. A bírósági határozatot megelőző intézkedések 

A hatóság 
megnevezése 

A határozat száma 
és keltd 

Az intézkedés neme Az elkövetett cselekmény megnevezéso 

S. A bírósági intézkedés 

A bíróság 
megnevezése 

Az ítélet száma 
és kelte 

A büntetés, 
intézkedés neme 

A bűntett megnevezése 

6. A próbára bocsátás megszűnésének időpontja; 19 	 év.  	 hó _ t1 

7. Szabadságvesztés 

Felfüggesztett Végrehajtandó Felfüggesztés Feltételes szabad- 
aágra bocsátás 

Végleges 
elbocsátás 

szabadságvesztés (büntetés) 
időtartama időtartama a lejárat napja időpotja 

B. Javító-nevelő munka 

Időtartama 

 

Kezdete 

 

Befejezése 

 

Helye 

      

9. A pártfogó megállapításai; 	  

10. [g/a  feljegyzések: . 	  

KcL7    19 	év 	  



Megnevezés  

Név (leánykori 
is) és 

születési év 

Apa (gondviselő) 3 	 Anya  

19 	 19 	 

Állandó 

Ideiglenes  

Foglalkozása  

Munkahelye 

A szülők va-
gyoni állapota  

XI. Nyilvántartási lap  
az oktatási — nevelési intézmények számára a veszélyeztetett gyermekről  

A nyilvántartásba vétel időpontja: 

.  lapot kitöltő intézmény 
regnevezése és címe: 

19 	jEvI I  I  116  

    

A gyermek személyi  adatai:  

 

A gyámhatóság is nyilvántartja: 

 

  

Neve: 

Születési helye és ideje: 

A gyermek óvodás (1), ált. iskolás (2), gyógyped. intézm. tanulója (:3), gimnáziuini(4), szak-
középiskolai (5), szakmunkástanuló ((6), dolgozók ált. iskolájába jár 17), dolgozók ált. isk. 
jár és munkaviszonyban áll (8), eg yéb (9) 

A gyermek hol 

2  

19 	év 	 hó 	n.  

és kinél lakik? 

Intéz-
mény 
változás 

1.  v 
 

1. -a)~ 
 .Y y  

C > 
 a  

bn  

1.  

2. 2.  

3.  
~ ~ E 

3.  

Napközi ellátásban mely 
tanévekben részesült?  

Tanulószobai ellátásban mely  
tanévekben részesült?  

I,  
Melyik osztályokat ismételte, és hány alkalommal? 

A mindennapos iskolába járás alól, felmentett-e? igen—nem osztályozó vizsgát tett-e? igen—nem 

2. A gyermek szülőjének (gondvis.) személyi adatai:  

családban az egy főre jutó havi jövedelem 	  Ft  

L gyermek testvéreinek száma 	 ebből kiskorú 	 

I.L. a tájékoztató 3. pontját. 2) L. a tájékoztató 4. pontját. 3) Ha anya a gondviselőaz ,,Apa" rovatot nem kell kitölteni  

.átta: Oktatási Minisztérium 1976. IX. 1. P. F.  
--GyűSZ: 11.  r.sz. —  Ny®S1<t0ü. 0667 — 77 9601 NH, 120 000 db.  

A gyermek túlkoros-e? igen—nem; hány évvel? 	; Osztályt ismételt-e? igen—nem 

ffi 



3. A gyermek veszélyeztetettségének okai 

A Környezeti ok 

a) Családi környezet 

a'1. A család szerkezete: A szülők házasságban élnek (1). élettársak (2), külön élnek (3), a há-

zasságot felbontották  (4), a gondozó szulő újabb há»sságban él (5), a szulók kozott eletko- 

zösség nem volt (6). a gyermek nem a szülőknél van elhelyezve (7) 

a,2. Nevelési hiányosság: gondozás hiánya (1), felügyelet hiánya (2), helytelen bánásmód; bru-

talitás (3), túlzott szigor (4), kényeztetés (5), közömbösség (6), érzelmi kapcsolat hiánya a 

családban (7), gyűlölködés a családban (8), kettős nevelés (9), egyéb:  111 
a  3. Erkölcstelen családi kőrnyezet: a szülők (gondozók) könnyelmű, felelőtlen életvitele (1), a 

szülők (gondozók) munkakerülők (2), nemi erkölcs megsértése (3) 

     

      

a  4 Italozó életmód: a családban (1), az italozás garázdasággal párosul (2) 	I 	I 
a,5. Bűnöző családi környezet: büntetve volt az apa (1), az anya (2), a gondozó (3), más csa- 

ládtag (4), büntetése folya tatban van az apának (5), az anyának (6),  a gondozónak (7), más 
családtagnak (8), 

a  6. Az elköveteti bűncselekmény: 

a17. Rossz lakásviszonyok: A lakás rossz állagú (1), nincs a lakásban folyóvíz, nincs villany (2), 

1 szobában több nemzedék él együtt (3), a lakásban hiányos az alapvető berendezés, fel-

szerelés (4), az egy szobában élő személyek száma: 

b% Családon kívüli környezet:  negatív hatású baráti kör (1), bűnözőkkel kapcsolat  (2), a 

gyermek galeri tagja (3), egyéb (4) 

B. A gyermek személyiségében rejlő ok:  értelmileg-érzelmileg szociálisan visszamaradt (1), 

gátlásos-szorongó (2), agresszív magatartású (3), szökő-csavargó (4), italozik (5), lop (6), ga-

rázdálkodik (7), egyéb (8) 	 I 	I I 

C. Anyagi ot: A szülő munkaképtelen (1), csökkent munkaképességű (2), több gyermekes csa-

lád (3), önhibáján kívül alacsony keresetű (4), egyéb (5), 

D. Egészségi ok: TBC (1), egyéb fertőző betegség (2), tartós egyéb betegség (3), idegbeteg a 

gyermek (4), ideg-elmebeteg az anya vagy apa (5), ideg-elmebeteg más családtag (6), 

egyéb (7), 

lJ 



t űtézkeaéeek 

a) az oktatási intézmény intézkedései 

b) a gyámhatóság intézkedései: 

6. A pártfogó neve, címe és telefonszáma: 

Tájékoztató a nyilvántartási lap kitöltéséhez 

1. A nyilvántartási lap szélén levő négyszögeket — a nyilvántartásba-
vétel időpontjának kivételével — nem kell  kitölteni, mert azok kizáró-
lag gépi feldolgozás célját szolgálják. 

2. A nyilvántartásbavétel időpontjánál a hónapot két számjeggyel kell 
kitölteni. (pl. február = 02.) 

3. „A gyámhatóság is nyilvántartja" szöveg után x jelet kell tenni, 
ha az éves egyeztetés során megállapítják, hogy a gyermeket a gyám-
hatóság és az oktatási intézmény is nyilvántartja veszélyeztetettként . 

Ha a gyámhatósági nyilvántartás megszűnik, a jelet át kell húzni. 

4. A név után a 2. jelzésű bekeretezett részbe x jelet kell tenni, ha a 
gyermek cigány származású. 

5. A gyermekek veszélyeztetettségének okai című kérdésekre a vá-
laszt értelemszerűen, az előnyomtatott legjellemzőbb válaszlehetőségek 
aláhúzásával kell megadni. 



4. A családot segítő rendszeres ellenőrzésekről: 

(Minden  egyes bejegyzést az ellenőrzés időpontjával kell kezdeni és az e llenőrző kézjegyével le-

zárni. Hely hiányában a bejegyzésekhez pótlapot kell behelyezni.) 


