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Abstract 

Ez az esettanulmány mentorok, szociális munkások és 
tanácsadók számára továbbképzési tananyagként készült. 
Egy mindennapi munkából ismerős helyzetet ír le, és 
megmutatja, hogy a Budapest Esély mentor munkatársa 
hogyan boldogult a kliens sokféle szükségletének felis-
merésével és az azokra való válaszadással. Az eset olyan 
kérdéseket vet fel, amelyeket minden segítő szakmában 
dolgozónak meg kell időnként válaszolnia munkája során. 
Emellett a szociális és foglalkoztatási rendszerről is tar-
talmaz néhány információt. 

 
Kulcsszavak: mentor, tanácsadó, szociális munkás, ta-
nácsadás, továbbképzés, kliens sokféle szükséglete, kom-
petencia, esettanulmány, tananyag

Összegzés 

Az esettanulmány a cigány származású álláskereső, Mária 
történetének feldolgozása. Az egyedülálló, kétgyermekes 
anya egy anyaotthonban élt, alacsony végzettsége miatt 
tartósan nem tudott elhelyezkedni, ezért jelentkezett egy 
olyan projektre, ahol szakma és szakmai gyakorlat szerzé-
sére volt lehetőség. A projekt emellett képességfejlesztő 
tréningeket, álláskeresési tanácsadást is biztosított. 
 
Mária jó motivációval kezdte a projektet, kisebb tanulási 
nehézségeit a projektben kezelni tudták. A csoportban 
hamar hangadóvá vált, közreműködve egy tanár–csoport 
közötti vita elsimításában – ez megerősítette önbizalmát.  
 

A későbbiekben az elhelyezkedéssel azonban gondjai 
akadtak, mind a cigány származásából fakadó, őt sújtó 
előítéletek, mind a tartósan tapasztalt előítéletek miatt 
kialakult rossz megküzdési stratégiák miatt. 
 
Mária magánéletében a projekt ideje alatt több probléma 
is adódott: lejárt a megengedett ott-tartózkodási idő, így 
el kellett hagyniuk az anyaotthont. Ettől kezdve a család 
lakhatása bizonytalanná vált. A bizonytalanság a gyerme-
keket is megviselte, a nagyobbik gyerek, 15 éves fiú, csa-
varogni kezdett, ami az iskolában is problémákat okozott. 
Máriát az is elbizonytalanította, hogy kisgyermekkorától 
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Első rész: alaphelyzet 

Mária 2010 júliusában jelentkezett a Budapest Esély prog-
ramjába, amelybe hajléktalan, munkanélküli embereket 
toboroztak. A projektgazda szándékai szerint a résztvevők 
közé legalább 10% cigány származású embert vontak be, 
így azonos alkalmassági feltételek esetén eddig a mértékig 
előnyben részesítették a roma származású jelentkezőket 1. 
 
A program első félévében lehetőség volt többféle szakkép-
zés elvégzésére, amit különböző munkahelyeken féléves 
szakmai gyakorlat követett. A gyakorlat után a Budapest 
Esély tréningekkel, álláskeresési tanácsadással további fél 
évig támogatta a projekt résztvevőinek elhelyezkedését. 
 
A projektrésztvevők a képzés és a gyakorlat alatt megél-
hetési, utazási és lakhatási támogatást is kaptak, utóbbi-
ból nagyrészt az átmeneti szállós vagy kiléptető szállós 
lakhatást, esetenként az albérlet fenntartását finanszíroz-
ták. Emellett előtakarékossági kötelezettséget vállaltak 
azzal a céllal, hogy később albérletbe költözhessenek, és 
az összegyűjtött összegből kifizessék az egyszeri kauciót.  
 
A projekt harmadik félévében a lakhatási támogatás az al-
bérlet fenntartásához járult hozzá, a résztvevők ekkor már 
munkát kerestek, illetve munkába álltak. Megélhetési és 
utazási támogatást nem kaptak, viszont a féléves gyakor-
lat után, amire munkaszerződést kötöttek, már jogosultak 
voltak az állami finanszírozású álláskeresési járadékra, így 
addig is volt jövedelmük, amíg munkát találtak. 
 

A projekt ideje alatt a 30 résztvevővel mentorként 3 szoci-
ális munkás foglalkozott. Segítettek a munkakeresésben, 
az egészségügyi, lakhatási, szociális ügyek intézésében, az 
életvezetési problémák feltárásában és megoldásában. A 
kliensek és mentorok a szükséges együttműködés kerete-
it, mint szokásosan, a projekt kezdetekor alakították ki. 
 
A projektre jelentkező 32 éves, roma származású Mária 
egy tinédzser (15) és egy kisiskolás (8) korú gyermeket 
nevelt egyedül, egy éve anyaotthonban laktak. Az anyaott-
honból 2 az év decemberében menniük kellett, mert lejárt 
a tartózkodási lehetőség előre megszabott ideje. A nyolc 
általános iskolai végzettségű anyának nem volt rendsze-
res, bejelentett munkája, önkormányzati segélyekből 3, 
alkalmi munkákból tartotta fenn magát és gyermekeit. 
Mivel családjától nem számíthatott segítségre, azért je-
lentkezett a projektbe, hogy végzettséget, ezzel munkát 
szerezzen, és albérletbe költözhessenek. Azon aggódott 
csak, hogy a projekt szakképzési ideje nem ér véget, amíg 
el kell hagyniuk az anyaotthont, de a mentor megnyugtat-
ta, hogy a képzés és a gyakorlat alatt anyagi támogatást 
kapnak a résztvevők, így megélhetésük addig is biztosított. 
 
A projekt felvételi tesztjeinek eredményei szerint Mária 
motivált mind a tanulásra, mind a munkavállalásra, intel-
ligenciája átlagos, bár régen, 15 éve tanult, így lehetnek 
problémái azzal, hogy ismét iskolai feladatokkal birkózzon 
meg – ezt a félelmét az első interjú során ő is elmondja. 

1  Magyarországon a kisebbségi csoportok jogainak érvényesülését a 2003. évi CXXV. trv. Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról biztosítja.  
 A törvény 11. § (1)–(2) szakasza szól az előnyben részesítésről, annak szabályairól.  
2  Anyaotthon: Az anyaotthonok a hatályos jogi szabályozás alapján családok átmeneti otthonának minősülnek. Az otthontalanná vált szülő kérelmére a családok átmeneti  
 otthonában együttesen helyezhető el a gyermek és szülője,. valamint legfeljebb 21. életévének betöltéséig a gyermek nagykorú testvére, ha az elhelyezés hiányában  
 lakhatásuk nem lenne biztosított és a gyermeket emiatt el kellene választani szülőjétől, családjától. Az anyaotthonokba egyedülálló anyák kerülhetnek gyermekükkel,  
 gyermekeikkel együtt elhelyezésre.
3  Alkalmanként átmeneti segélyt vagy rendkívüli gyermekvédelmi támogatást (mértéke önkormányzatonként változó, 5–10 ezer Ft között mozog [20–40 euró] és általában  
 egy évben 2-3 alkalommal lehet kérni), illetve gyermekvédelmi kedvezményt kapott. Az átmeneti segély, illetve a gyermekvédelmi támogatás az ún. „krízisellátások” körébe  
 tartozik, amelyet a helyi önkormányzat képviselő-testülete vagy kijelölt bizottsága állapíthat meg alapvetően a súlyos szociális krízishelyzetbe került családok számára. A  
 gyermekvédelmi kedvezmény ingyenes tankönyvellátással és iskolai étkeztetéssel jár, emellett méltányossági alapon ingyenes orvosi ellátásra is jogosulttá válik az ügyfél. 

intézetben élt, így családjától csak kevés segítségre szá-
míthatott, illetve saját anyai képességeiben sem bízott. 
 
Az esettanulmány arról szól, hogy a kliens eredeti (elsőd-
leges) problémájából és magánéletéből szőtt hálózatban 
hogyan igazodott ki a mentor, hogyan szűrte, rangsorolta 

az igényeket és tudatosította ezt a rangsort a kliensben 
– azaz hogyan azonosította a sokféle szükségletet és ho-
gyan reagált rájuk. Az esettanulmány a kliensi sokféleség-
re is kitér: foglalkozik a kisebbségi csoportból származó 
kliens speciális problémáival, azok felismerésének és 
kezelésének lehetőségeivel.
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Mária külseje rendezett, határozott fellépésű, bár a 
felvételi bizottság megfigyeli, hogy a családjával, magán- 
életével kapcsolatos kérdések feltételekor hanyagolja a 
szemkontaktust, feszülten viselkedik és szűkszavúan vá-
laszolgat. Válaszai szigorúan a kérdés megválaszolására 

fókuszálnak, hosszabb beszélgetést lehetővé tévő további 
információt nem ad. Máriánál az orvosi vizsgálat nem álla-
pított meg olyan tartós betegséget vagy mentális terhelt-
séget, ami akadályozná a projektbe bevonhatóságát, így 
bekerült a projektrésztvevők közé.

Második rész: az első félév  
(október–március, képzés)/1 

A projekt szakképzési része októberben indult. Mária – a 
projektbeli lehetőségek közül – bolti eladói szakmát vá-
lasztott, a képzésen vele együtt 15 fő vett részt. A hallga-
tók emellett motivációs tréningre és személyiségfejlesztő 
tréningre is jártak, elkészültek az egyéni fejlesztési tervek, 
és kialakult a kapcsolattartás rendszere a mentorokkal. 
Mária havi egy alkalommal egy órában tart kapcsolatot 
projektbeli mentorával, emellett hetente egyszer a család-
segítőt is felkeresi (itt fél-egy órát tölt). Emellett a projekt 
mentora felhívja rá a figyelmét, hogy hirtelen probléma 
esetén természetesen soron kívül is rendelkezésére áll, 
akár telefonon, akár személyesen. 
 
Mária, bár származása miatt tartott a helyzettől, hamar 
beilleszkedett a csoportba, sőt egyfajta hangadóvá vált: a 
társak kedvelték, számítottak és adtak a véleményére. 
 
A tanulás viszont eleinte nem ment könnyen. Már az első 
két-három hét után kiderült, hogy Máriának gondot okoz a 
sok tantárgy rendszerezése, a tanulási idő beosztása, a 
szakmai szövegek megértése, ezért a mentor javaslatára 
többedmagával tanulástechnika-tréningre küldték, ami a 
problémáknak csak egy részét oldotta meg.  
 
Mivel a képzési idő igen rövid volt, a tananyag pedig kötött, 
a csoport matektanárának szokásává vált, hogy attól füg-
getlenül halad az anyaggal az eredeti ütemezés szerint, 
hogy a csoport megértette-e azt. Ez egyre inkább fruszt-
rálta a résztvevőket, mert attól lehetett tartani, hogy nem 
fognak átmenni a matekvizsgán. Ez két következménnyel 
járt volna rájuk nézve: egyrészt a pótvizsgát nekik kellett 
volna finanszírozniuk, amit nem engedhettek meg maguk-
nak (hiszen épp a munkanélküliség és az ebből következő 
anyagi nehézségek motiválták őket a projektben való rész-

vételre). Másrészt a legtöbben értelmét sem látták volna 
egy pótvizsgának, mert önállóan addigra sem tudtak volna 
felkészülni, így várhatóan lemorzsolódtak volna.  
 
A problémát a hallgatók hosszan vitatták maguk között, 
hangadóként Mária vállalta, hogy jelzi ezt a tanárnak. A 
tanár válaszként arra hivatkozott, hogy neki le kell adnia 
az előírt anyagot, nincs idő megállni egy-egy témánál, aki 
pedig nem tud vele haladni, az járjon különórára. Mivel 
ezért szintén fizetni kellett volna, amit a hallgatók nem 
engedhettek meg maguknak, Mária a csoport nevében a 
következő rendes találkozó alkalmával mentoránál jelezte 
a problémát. A kérdés megoldása sürgős volt, mert a cso-
port nagy részét érintette, a rövid képzési idő már a felé-
nél tartott, ráadásul a csoport kapcsolata a jelzés óta 
megromlott a matektanárral. 
 
A projektgazda kezdeményezésére, mediátor szakember-
rel kiegészülten végül egy asztalhoz ült a tanár és a cso-
port két képviselője, egyikük Mária. Sikerült egyezségre 
jutniuk: a tanár lassít az anyaggal, és megérteti azt a cso-
port legalább felével, akik vállalják, hogy segítenek a las-
sabban haladóknak. Ha a vizsgához szükséges tananyag-
nak így nem érnek a végére, pótmatekórákat tartanak, 
amit a projekt finanszíroz.  
 
A képzés ettől kezdve konfliktusmentesen zajlott, Mária 
jól tanult, egyedül matekból maradt a csoport lassabban 
haladó felében, és végül sikeres vizsgát tett. A matektanár- 
eset és a jó tanulmányi eredmények erősítették önbizal-
mát, motivációját, csoportszerepe nyitottabbá tette. Hatá- 
rozott fellépése már egyre kevésbé látszat, bár mentora 
szerint még nem elég erős a kudarcok elviseléséhez, sze-
rencsére a projektben sikerei vannak. 
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Úgy tűnt, Mária az iskolában és a csoportban érzi igazán 
elemében magát, míg otthoni dolgai kevésbé jól alakulnak. 
Nyolcéves kislányával a projekt elején jó a kapcsolata, a 
gyerek rendesen jár iskolába, bár nehezen tanul, mert 
diszlexiás. A gyerek az iskola kezdetétől korrepetálásra, 
illetve a nevelési tanácsadóba 4, egyéni fejlesztésre jár, így 
azért veszi az akadályokat, már a második osztályt végzi. 
Mária pedig élvezi, hogy a szorzótáblát meg a mértékvál-
tást együtt tanulja a másodikos kislánnyal – úgy érzi, vég-
re érdemben tud segíteni a gyerekének.  
 
Fia 15 éves, ahogy Mária fogalmaz: „nagyszájú, pimasz ka-
masz kölyök”. Az iskolában és a haverokkal több időt tölt, 
mint otthon, nem segít, de különösebb problémát sem okoz. 
 
Azt azonban tudják, hogy december végén ki kell költözni-
ük az otthonból. Mária aggódik, mert nincs elég félretett 
pénze, hogy albérletbe menjenek, az apjához pedig, aki 
Budapest agglomerációjában, egy kistelepülésen lakik, 
nem akar költözni. Elmondja, hogy 8 éves korában édes-
anyja meghalt, apjától pedig intézetbe vitték, ezért beszél-
nek ugyan néha, de nem jó a kapcsolatuk. Az ünnepekre 
tekintettel az anyaotthonban január közepéig kapnak hala-
dékot a kiköltözésre, amikor is Mária, jobb lehetőség híján 
kénytelen az apjához költözni.  
 
Mivel ez nem sokkal a matektanáreset után történik, Má-
ria még elég erősnek érzi magát, hogy vállalja a napi két 
óra utazást oda-vissza, a gyerekek bejáratását, hogy ne 
kelljen iskolát váltaniuk, meg az apjával a ház körüli teen-
dőkön meg pénzen való állandó vitázást. Az apa örül, hogy 
hosszú idő után „asszony van a háznál”, minden munkát 
Máriára hagy azt mondva, ha egyedül nem bírja, vonja be a 
kislányt, hiszen itt az idő, „hogy megtanulja, mi a nő dolga”.  
 
Az apa rokkantnyugdíjas 5, napjai nagy részét otthon a tévé 
előtt, szunyókálva vagy a kocsmában tölti. gyakran ér 
haza részegen, ilyenkor Máriát és a kislányt piszkálja a 
házimunka miatt: Mária elmondása szerint kezet nem 
emel rájuk, de kiabál és csúnyán szitkozódik.  
 

Súlyosabb konfliktus mégsem ezen, hanem a pénzen rob-
ban ki köztük. Mária a projekt kezdete óta takarékoskodik, 
albérletre gyűjt. Eleinte havi tízezret igyekszik félretenni, 
de a mentor javaslata ellenére azt nem akarja bankba 
tenni, hanem otthon tartja. Azt mondja, a bankok megbíz-
hatatlanok, egy csomót levesznek a számla fenntartásá-
ért, és nem szereti, hogy nem akkor fér a pénzéhez, ami-
kor akar. Döntésében valószínűleg az is szerepet játszik, 
hogy nem volt még bankkártyája, és tart tőle, hogy hogyan 
tudná a bankjegy-automatát kezelni.  
 
Bank helyett ezért otthon dugdossa a pénzt, apja elől min-
dig különböző helyekre rejtve. Apja azonban februárban 
felfedezi a rejtekhelyet, és elveszi az addig összegyűjtött 
negyvenezer forintot. Amikor Mária kérdőre vonja, az öreg 
felháborodik, hogy egyáltalán miért rejtegette előle, miért 
akar elköltözni. Heves vitájuk veszekedéssé, majd vereke-
déssé fajul, ami elől a két gyerek a szomszédba menekül, 
a szomszéd hívja ki a rendőröket. Az apát elviszik, de más-
nap kiengedik. Hazaérve már nem folytatja a veszekedést, 
de azzal fenyegeti Máriát, hogy ha el akar költözni, akkor 
feljelenti, mert a nő a balhé hevében megütötte őt.  
 
Mária néhány nappal az eset után felhívja a mentort, hogy 
rendkívüli tanácsadási alkalmat kérjen. Amikor az asszony 
a mentornak elmeséli a történteket, állítja, hogy az apja 
ütött először, ő csak védekezett. Az arcán és a karján is 
látszik néhány ütés nyoma, de nem akar látleletet vetetni 
és feljelentést tenni. Mária nem tud egyéb konkrét igényt 
megfogalmazni, hogy miben kéri a mentor segítségét, 
csak újra és újra elmondja az este történetét, még mindig 
viszonylag zaklatott állapotban. A mentor úgy véli, a nő 
leginkább a feszültséget igyekszik kibeszélni magából, 
illetve azt puhatolja, milyen következményei lehetnek an-
nak, hogy a rendőrség is bevonódott az ügybe. A mentor 
javasolja Máriának, hogy a gyermekjóléti szolgálatnál is 
kezdeményezzen együttműködést, mert a verekedés miatt 
erre hivatalból kötelezni is fogják. Miután a mentor szabá-
lyokat magyarázva és Máriához hasonló szülőkkel szerzett 
tapasztalatait sorolva nagy nehezen meggyőzi Máriát, 

4 A nevelési tanácsadó: A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel (BTM), valamint a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra  
 vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével (SNI) küzdő tanulók ellátását végző intézmény.
5 Magyarországon rokkantnyugdíjra az az aktív korú (65 év alatti) személy jogosult, akinek munkaképesség-csökkenése eléri a 67%-ot, és állapotában legalább egy évig  
 nem várható javulás. A rokkantsági nyugdíjra jogosultságnak kortól függően 2–16 év ledolgozott idő is feltétele. A rokkantnyugdíjasok nem vagy csak korlátozott  
 óraszámban és korlátozott bérért dolgozhatnak. A gyakorlatban az országban érvényes 5%-os foglalkoztatási kvóta ellenére leggyakrabban csak speciális, megváltozott  
 munkaképességűek számára létrehozott munkahelyeken kapnak állást. Magyarországon 2008–2011 között kb. 400-450 ezer rokkantnyugdíjast tartanak számon.  
 A nyugdíj összege legalább az azt megelőző munkavégzés alatti havi átlagkereset harmada-fele, legfeljebb kétharmada.
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hogy emiatt nem fogják azonnal elvenni a gyerekeit, az 
asszony kissé megnyugszik, és meg tudja fogalmazni azt a 
szükségletet, ami a további hasonló esetek megelőzését is 
segítené: „A legjobb vóna mihamarabb elkőtözni onnan. 
Szívesen visszajönnénk Pestre, a gyereknek is jobb vóna, 
meg hát a kislyánynak is.” 
 
Az apa később nem emlegeti már a feljelentést, és az ott-
honi vita egyelőre elcsendesedik. Sőt akkor sem éled újra, 
amikor Mária néhány nappal később takarítás közben meg-
talál harmincezer forintot az apja matracában. Ekkor öröm-
mel hívja a mentorát, és ő maga kéri, segítsen neki, hogy „jó 
bankot találjon” a pénzének. Így végül mégis számlát nyit. 
 
Néhány nap múlva, a következő rendszeres találkozó al-
kalmával a mentor kérdez rá, mit szólt ehhez Mária apja. 
Az, Mária szerint, láthatóan észrevette, hogy eltűnt a pénz 
és dühös, de egyelőre nem szól. Mária tart egy következő 
vitától, ezért megkéri a mentort, hogy őrizze a bankkártyát.  
A támogatást ettől kezdve a számlára kéri, ahonnan min-

den hó elején leveszi a hónapra szükséges összeget, az 
albérletre szánt pénzt pedig a számlán hagyja. Mióta az 
apjával él, kevesebbet tud félretenni, mert az apja a nyug-
díja nagy részét elissza, így lényegében ő tartja fenn a 
háztartást, a rezsi pedig nagyobb, mint annak idején az 
anyaotthonban fizetett összeg, és eggyel több szájat is 
kell etetnie. Március végén, a képzés befejezésekor 41 
ezer forint félretett pénze van, és ahogy mentorának 
mondja: „nagyon viszket már a talpa”, hogy költözzön.

Harmadik rész: az első félév  
(október–március, képzés)/2 

A sorozatos konfliktusok és a bejárás a gyerekeket is 
megviseli. romlik a tanulmányi eredményük, különösen a 
kamasz fiúé, aki a nyolcadikat végzi, és ideje volna tovább-
tanuláson gondolkodnia 6. A fiú nem akar továbbtanulni, 
Mária viszont saját bőrén érzi, milyen fontos idejében egy 
szakmát szerezni, ezért megkeresi az osztályfőnököt, 
hogy megbeszélje vele, milyen iskolában van jó esélye, 
lehetősége a fiúnak, és kitaláljanak egy taktikát, amivel 
rávehetik a gyereket a továbbtanulásra. Ekkor tudja meg, 
hogy a fiú az utóbbi pár napban sokat lógott az iskolából 7, 

amiről már levelet is küldtek neki – bár a levél még nem 
érkezett meg Máriához. Az osztályfőnök tájékoztatja az 
anyát, hogy ha az igazolatlan hiányzás eléri az 50 órát, azt 
a jegyző felé is jelezniük kell, és a gyereket a gyámhatóság 
valószínűleg védelembe veszi. A gyermekjóléti szolgálat 8, 
részben a rendőrség februári (verekedés miatti) jelzése 
miatt, részben mert Mária a mentor javaslatára segítséget 
kért tőlük, amúgy is rendszeres vendég Máriáéknál. A csa-
ládi békét ellenőrzik, hiszen az anya verése a gyerek szeme 
láttára a gyermek veszélyeztetettségének 9 megállapítá-

6 Magyarországon az eset megtörténte idején 6–18 évig voltak tankötelesek a fiatalok. Az egy év kötelező óvodai előkészítés után 6-7 éves kortól általános iskolába járnak.  
 Az általános iskolák nyolc évfolyamosak, menet közbeni kimeneti lehetőséggel hat és nyolc évfolyamos gimnáziumokba. A gimnáziumi oktatás (ill. annak középfokú része)  
 a 9–12. évfolyam, két tannyelvű iskolák és szakközépiskolák esetén 13. évfolyam. A szakképző intézményekben 16 éves kortól kezdődik a szakmai képzés, előtte a 9–10.  
 középiskolai évfolyamok elvégzése kötelező. A középfokú szakmai képzés 10. után vagy érettségivel szakmáktól függően általában 1–3 évig tart.  
7 Az iskola igazolatlan hiányzás esetén azonnal köteles értesíteni a szülőt. 10 óra igazolatlan hiányzás után a gyermekjóléti szolgálat közreműködésével megkeresi a tanuló  
 szülőjét. 30 óra igazolatlan hiányzás esetén értesíti a Szabálysértési Hatóságot és ismét a gyermekjóléti szolgálatot. 50 óra igazolatlan hiányzás esetén az iskola  
 igazgatója értesíti az illetékes jegyzőt és kormányhivatalt. Ez esetben 16 éves kor alatt kötelező a védelembe vétel (lásd 10. lábjegyzet). 
8 gyermekjóléti szolgálat: olyan, a gyermekek érdekeit védő speciális személyes szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával  
 szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését. Célja a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése, a kialakult   
 veszélyeztetettség megszüntetése, illetve a családból kiemelt gyermek vér szerinti családjának segítése annak érdekében, hogy a gyermek visszatérhessen vér szerinti  
 családjába.
9 gyermek veszélyeztetettsége: olyan – a gyermek vagy más személy által tanúsított – magatartás, mulasztás vagy körülmény következtében kialakult állapot,  
 amely a gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését gátolja vagy akadályozza.



7

sához önmagában elegendő ok lehet. Mária ezért ettől az 
újabb fejleménytől megijed, hiszen a gyermekjóléti szolgá-
lattal együttműködést vállalt, amibe a gyerekek iskolázta-
tása is beletartozik. A hiányzások hírét hallva Mária ismét 
rettegni kezd: a védelembe vételről 10 saját intézeti gyerek-
kora jut eszébe, és nem akarja elveszíteni a gyerekeit. 
 
Hazaérve ezért keményen felelősségre vonja a fiát: meg-
fenyegeti, hogy ha lóg az iskolából, intézetbe adja. (Később 
erről elmondja a mentornak, hogy nem gondolta komo-
lyan, csak dühös volt.) A vita elfajul, a fiú megüti az anyját, 
majd elrohan otthonról. Mária kétségbeesetten hívja a 
mentort, nem mer a gyermekjóléti szolgálathoz fordulni, 
fél, hogy a gyereket emiatt azonnal intézetbe vinnék.  
 
A mentor közvetít a gyermekjóléti szolgálat, az iskola és 
Mária között, elmesélve Mária szándékait és projektbeli 
előrehaladását is. Abban maradnak, hogy a fiú hetente 
rendszeresen jár a gyermekjóléti szolgálat pszicholó-
gusához 11, részt vesz korrepetáláson és együttműködik 
a továbbtanulási jelentkezésben, Mária pedig továbbra 
is rendszeres kapcsolatot tart mind az iskolával, mind a 
gyermekjóléti szolgálattal. 
 
Ezután a pszichológushoz Mária kíséri a gyereket, és időn-
ként részt vesz a beszélgetéseken is annak érdekében, 
hogy helyreálljon a kapcsolat anya és fia között. Alkal-
manként részt vesznek a családi szabadidős rendezvénye-
ken is. Sőt a fiú a pszichológusra várva összebarátkozik 
néhány gyerekkel, és azok hamarosan elcsábítják őt a 
gyermekjóléti szolgálat színjátszó-dráma csoportjába, ami 
szintén jót tesz neki. Az iskolában magyar- és történelem-
felzárkóztatáson vesz részt, hogy ne bukjon meg, hiszen 
így is túlkoros, hetedikben már évet kellett ismételnie. 
Az osztályfőnök is rendszeresen beszélget a fiúval és az 
anyával, a gyerek végül úgy dönt, hogy szívesen tanulna 
asztalosnak vagy villanyszerelőnek 12, be is adja a jelent-

kezést néhány intézménybe. A mentor közben, a gyermek-
jóléti szolgálat segítségével, újabb anyaotthont keres arra 
az átmeneti időre, amíg Máriának sikerül összegyűjtenie 
az albérletre valót. 
 
Az eset kapcsán Mária elmondja gyermekkoráról és fiata-
labb koráról: 
 
„Amikor anyu meghalt, akkor intézetisek lettünk a Julival. 
Az a nővérem. Ott muszáj vót tanulni, meg én akkor még 
szerettem is. És azt gondoltam, hogy ha már tanulok, akkor 
megtanulok varrni. Az egy jó munka, emlékszem, hogy a 
Julinak vót otthon egy idősebb barátnője, az is a ruha-
gyárba dógozott. Oszt olyan szép ruhákat varrt magának 
otthon is!  
 
Jól is tudok varrni, jól megtanultam. Csak papír nincsen 
róla, mer megismertem a Gézát, oszt férjhez mentem, mi-
előtt vége lett a tanévnek. Akkor 17 vótam. A Géza meg 27, 
vagy tán több is kicsit. Szép ember vót, öltönybe járt, meg 
aranylánca is vót neki, elvitt moziba meg megmutatott egy 
lakást, hogy ott fogunk lakni, ha hozzámegyek. Szép lakás 
vót, új szobabútor vót benne, meg tiszta új lábasok a kony-
hába. 
 
Aztán amikor elmentem az intézetből, akkor mégse ott 
laktunk. Hanem egy régi házba, ahol csak egy szoba vót az 
enyém, a másik meg egy gádzsié, a Géza meg csak mindig 
ígérte, hogy majd, már hamarosan be lesz fejezve a másik 
ház, oszt oda megyünk együtt. Mer ő nem lakott ott, mindig 
dóga vót, keveset vót velem. Pedig jött már a kisgyerek 
akkor, ott vót a hasamba. Mindig sírtam, hogy milyen rossz 
nekem, pedig akkor még jó vót, ahhoz képest, ami akkor 
lett, amikor a kisgyerek megszületett. 
 
Akkor már a Gézának nem vót türelme. Csak nem kőtöz-
tünk, de ha megkérdeztem, akkor meg is vert 13.  

10 Védelembe vétel: A gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedés. Ha a szülő vagy más törvényes képviselő a gyermek veszélyeztetettségét az  
 alapellátások önkéntes igénybevételével megszüntetni nem tudja vagy nem akarja, de alaposan feltételezhető, hogy segítséggel a gyermek fejlődése a családi  
 környezetben mégis biztosítható, a települési önkormányzat jegyzője a gyermeket védelembe veszi.
11 Ezt a gyermekjóléti szolgálat már korábban, a februári verekedős eset kapcsán felajánlotta, Mária jelezte is, hogy élni kíván vele, de a megbeszélt terápia még  
 nem kezdődött meg.
12 Mindkét szakma megszerezhető nappali tagozatos szakképző intézményben, 9–10. évfolyamos általános képzés elvégzése után, két év alatt. A gyerek döntése fontos,  
 részben a 18. évig tartó tankötelezettség miatt, részben mert közoktatásban szakképző évfolyamra legkésőbb a 21. évében iratkozhat be, utána a felnőttképzési  
 rendszer dolgozik vele, azok a képzések általában térítésesek.
13 Magyarországon nincs „hivatalos” statisztika a családon belüli erőszakról. A női érdekvédő csoportok (Nők a Nőkért az Erőszak Ellen, Amnesty International, Patent 
 Egyesület) adatgyűjtéséből kiderül, átlagosan hetente egy nő (2011-ben összesen 72 fő) és havonta egy gyerek hal meg családon belüli erőszak következtében.  
 rendőrségi statisztikák szerint az emberölések 21%-át, a súlyos testi sértések 16%-át követi el jelenlegi vagy volt házastárs/élettárs. Sem az intézményrendszer,  
 sem a jogi szabályozás nincs felkészülve a probléma kezelésére, a kézirat készítésének idején egy népi kezdeményezés és utcai megmozdulások hatására tárgyalások  
 folynak a családon belüli erőszak önálló büntetőjogi tényállássá tételéről.
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Meg utána akkor is vert, ha nem kérdeztem. Pedig én tar-
tottam el 14.” 
 
Mária nem mondja, mivel tartotta el a férjét, kérdésre sem 
válaszol nyíltan, csak úgy folytatja a történetet, mintha a 
kérdés el sem hangzott volna. A mentor nem kérdezi újra, 
így csak gyanítható, hogy az első férj prostitúcióra kény-
szerítette Máriát. 
 
Mária 19 évesen, a fiával együtt menekült el otthonról, a 
testvéréhez. A nővére már akkor is a családjával és férje 
szüleivel élt egy vidéki tanyán. Befogadták ugyan, de az 
anyós nem nézte jó szemmel, mert nem értett a földhöz, 
nem tudott főzni, elhagyta a férjét, ráadásul az após is 
szemet vetett rá. A férfi próbált is közeledni, de Mária 
leszerelte. Ettől kezdve folyamatosan munkát keresett, 
sürgősen vissza akart költözni a fővárosba.  
 
Néhány hónap alatt talált egy takarítói állást, előbb roko-
nokhoz, majd albérletbe költözött a gyerekkel. Hamarosan 
megismerkedett a kislánya apjával, akivel nem házasodtak 
össze (előző „férjével” sem voltak hivatalosan házasok, 
a férfi csak nyilatkozott a közös gyerek születésekor az 
apaságról). Az új kapcsolat eleinte jól működött, a férfi 
nem bántotta, a gyerekkel is jól bánt, mindketten dolgoz-
tak, és egy külvárosi kis kertes házban laktak, amit a férfi 
a szüleitől örökölt. Mária úgy érezte, rendbe jött az élete. 

Mindketten nagyon akartak közös gyereket, kislányuk 
két év együttélés után született, a férfi nyilatkozott az 
apaságról. Egy ideig ezután sem változtak a dolgok, az-
tán a férfi kártyázni és játékgépezni kezdett. Eleinte csak 
alkalmanként, aztán egyre gyakrabban és egyre nagyobb 
összegeket játszott el. Mária rajtakapta néha, hogy nagy 
összegeket vesz ki a családi kasszából, kérdőre is vonta. 
A férfi ilyenkor mentegetőzött, és hol azzal biztatta, hogy 
most biztosan visszanyeri a pénzt, hol fogadkozott, hogy 
nem játszik többet.  
 
Azonban nem hagyta abba, hanem titokban uzsorakölcsö-
nöket vett fel a lakásra, majd amikor látta, hogy nem tudja 
visszafizetni, eltűnt. Mária sokáig kerestette, és a mentornak 
bevallja, hogy még most is reméli, hogy élve előkerül egy-
szer. Máriát ezután az uzsorás gyerekestül kirakta a házból 
– elmondja, hogy maradhatott volna, ha hajlandó ledolgozni 
a párja adósságát, de akkor még volt munkája, „esze ágában 
sem volt kiállni a sarokra”. Azóta lakott anyaotthonban, és 
beköltözés után pár héttel a munkáját is elvesztette.  
 
jobban szeretne albérletbe menni, hogy „szabadnak érez-
ze magát”, de egyelőre nincs pénze kaucióra, és a gyám-
hatóságtól tart annyira, hogy elfogadja ideiglenes megol-
dásként az anyaotthoni lehetőséget. Egy pesti anyaotthon 
lenne jó a gyerekeknek, ez segítené a munkába járást is, 
hiszen áprilistól kezdődik Mária gyakorlati időszaka.

14 Magyarország 1950-ben csatlakozott a New york-i Egyezményhez, és hivatalosan megszüntette a prostitúciót, a lányokat különböző szakmákra képezve át. A probléma  
 természetesen az utcán maradt, talajt adva a szervezett bűnözésnek, sőt a rendszerváltás utáni években a növekvő munkanélküliség hatására nőtt a prostitúció  
 áldozatainak száma is. A 18 év alattiakkal anyagi ellenszolgáltatásért folytatott szexuális viszony büntetendő, de a prostitúció jelenleg legális, vállalkozásként, számla  
 ellenében folytatható magánlakásban vagy a kijelölt türelmi zónákban. A futtatás és kerítés viszont bűncselekmény. Statisztikák az érintettekről csak szórványosan  
 vannak, ezek szerint csak a fővárosban több ezerre tehető a prostituáltak száma. A legtöbb nő nem önállóan, hanem futtatóval dolgozik, férjük, élettársuk vagy más férfi  
 rokonuk kényszeríti őket prostitúcióra. Az elmúlt években ugrásszerűen emelkedett a fiatalkorú (18 év alatti) prostituáltak száma is.

Negyedik rész: a második félév  
(április–szeptember, gyakorlat) 

A mentor segítségével április végén sikerül anyaotthonba 
költözniük, Mária apja zokon veszi, hogy elmennek, ezért 
hónapokig nem beszél velük, ha Mária próbálja hívni, a 
telefont sem veszi fel. 
 
A megállapodás a gyermekjóléti szolgálattal és az isko-
lával jól működik, a nagyfiú rendszeresen jár pszicholó-
gushoz, a drámakörbe és korrepetálásra, aminek pozitív 
hatása májusban mind a tanulmányi eredményein, mind a 

magatartásán érezhető. javul a fiú és anyja közti kapcso-
lat is, mivel Mária saját példája végül meggyőzi a gyereket, 
hogy tanuljon szakmát, a fiú két intézménybe jelentkezik: 
asztalos és villanyszerelő szakra. Tanulmányi eredménye-
ivel előbbi helyre, asztalosképzésre veszik fel. Mária saját 
sikerének könyveli el a dolgot, és ez némileg helyreállítja 
anyai képességeibe vetett bizalmát. A fiú most már keve-
sebbet, és nem iskola helyett, hanem iskola után csavarog. 
Mária még aggódik, hogy rossz társaságba keveredik és 
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inni kezd, de a hatóságok és a védelembe vétel veszélye 
egyelőre nem fenyegetik őket. A fiú júniusban sikeresen 
befejezi a nyolcadik osztályt, a kislány pedig a másodikat.  
 
Mária ez idő alatt meséli el gyerekkoráról: 
 
„Azt már mondtam, hogy amikor anyu meghalt, intézetisek 
lettünk. Nyolcéves vótam akkor, a Juli meg 13. A Lajost, 
az a bátyánk, azt magához vette a keresztapánk, mer az 
építkezéseken dógozott, vállalkozó vót, és a Lajos az tudott 
neki segíteni. Ki is taníttatta kőművesnek, oszt elment vele 
előbb Bécsbe, aztán meg Kanadába, mer itthon a kereszta-
punak vót valami ügye, oszt szökött. De jó munkások vótak, a 
keresztapu kivitette a feleségit meg a családját is, ott élnek.  
 
Mi meg itt maradtunk a Julival, az intézetbe, mert apunak 
nem hagyták, hogy neveljen minket. Elébb azt mondták, 
hogy védelembe vesznek, mer az apunak nem vót munkája, 
megrokkant, amikor leesett egy állványról az építkezésen. 
Az nem a keresztapu építkezése vót, haragudott is, hogy 
mér nem nála dógozott apu, de oszt csak segített a La-
josnak. Az apu meg attól fogva mindig ivott. Előtte is ivott 
néha, de amíg anyu megvót, addig olyankor jó kedve vót, 
utána meg dühös lett. Amikor ivott, meg is vert, meg napo-
kig nem láttuk. Mi megvótunk otthon a Julival, akkor is, de 
aztán jöttek a hivatalból, oszt elvittek intézetbe. 
 
A Juli az olyan vót, mintha az anyám lett vóna, úgy megvé-
dett odabenn mindenkitől. Még leült velem tanulni is, mer 
igen szépen olvasott, én meg nehezen. Aztán mire befejez-
tem a nyócat, akkor a Juli már kapott szakmát, dógozott 
egy fodrászüzletbe. Oszt ott ismerkedett meg egy paraszt-
tal. Nem tetszett nekem a Pista, de hiába mondtam a Juli-
nak, csak hozzáment 15. Elkőtöztek Újfehértó mellé, valami 
tanyára, ott laknak a Pista szülei. Na ott vótam a gyerekkel, 
azt már mondtam. De még egyszer nem mennék, mer azok 
nem szeretik a cigányokat. A Julit is csak kihasználják, 
pedig neki még a bőre is világosabb, ha nem mondja, nem 
is látszik rajta, hogy cigány. 

 
Hát azér nem akarom, hogy az én gyerekeim intézetbe 
menjenek. Mer én is vótam. Nem vót az jó. De néha már azt 
gondolom, lehet, jobb lenne, mer én nem tudom nevelni 
őket, hülye vagyok hozzá. Hiába, hogy nem bántom őket, 
meg jót akarok…”  
 
A részben a nyári szünet idejére eső gyakorlat vállalását 
megnehezíti, hogy a gyerekek nem maradhatnak fel-
ügyelet nélkül az anyaotthonban, Mária viszont egy olyan 
hipermarketben kap lehetőséget, ahol éjszakás műszakot 
is kell vállalnia. Szerencsére ebben az időszakban köl-
tözik oda az anyaotthonba Mária korábbi csoporttársa, 
egy szintén roma nő, akivel sorsuk hasonlósága miatt 
nagyon jóban vannak. A nő egy 5 éves gyereket nevel és 
ugyanabban a boltban dolgozik, így megkérik a munkahelyi 
vezetőjüket, hogy úgy hangolhassák össze a műszakot, 
hogy a két kisebb gyerekre egyikük vigyázni tudjon. A 
munkahelyi vezető nagyon együttműködő – részben a pro-
jekt miatt is –, így ez egészen a gyakorlat végéig működik. 
A munkahelyi gyakorlat mellett Mária ebben a félévben 
újabb személyiségfejlesztés- és álláskeresési technikák 
tréningeken vesz részt, megtanul önéletrajzot, motivációs 
levelet írni, hamar tantermi rutint szerez abban, hogyan 
„adja el” magát egy állásinterjún. éles helyzetben azon-
ban csak kevésszer próbálhatja ki magát, vezetékneve 
ugyanis elárulja roma származását, így egy-egy hirdetésre 
odatelefonálva gyakran „betöltött” állásokkal találkozik 16 
– meggyőződése szerint származása miatt. 
 
Mária fia a nyár végén már néha segít: boltba megy vagy 
a húgára vigyáz. Pár hétre feketén 17 segédmunkát vállal 
egy építkezésen, ami jót tesz neki: felnőttnek érzi magát, 
hiszen a felnőttekből álló csapat befogadja, és némi pénzt 
is keres, amiből egy használt számítógépet vesz. Mária 
először dühös lesz, amiért a fiú nem adta haza a kerese-
tét, aztán nem bánja a dolgot, hátha kell majd a gép a gye-
reknek a tanuláshoz.  
 

15 Mária szóhasználatában ezt azt jelenti: összeköltözött egy nem roma férfival. A paraszt szó így nem elsősorban a férfi mezőgazdasági foglalkozására utal, hanem arra,  
 hogy az nem cigány származású. A nem cigány származásúra a gádzsó és az inas kifejezést is használják a magyarországi romák. A „férjhez menés” kifejezésből nem derül  
 ki, hogy hivatalosan összeházasodott-e nővére a férfival, avagy élettársi kapcsolatba léptek: a magyar cigányok szóhasználatában férjhez menni azt jelenti: a lány a fiú  
 házában tölt egy éjszakát, ettől kezdve a (cigány) társadalom szemében ők férj és feleség – hivatalos esküvő nélkül is. 
16 A cigányokkal szembeni előítéletek eredményeképp gyakori a velük szembeni hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatásban is. Ennek tipikus megnyilvánulásai,  
 amikor a cigány származást sejtető vezetéknevek (Kolompár, rézműves, lakatos, Kóti, jóni…) viselőit már telefonon, illetve a roma rasszjegyeket mutató megjelenésű  
 jelentkezőket a személyes interjún elutasítják. Mivel az Egyenlő Bánásmód Hatóság szigorúan szankcionálja az ilyen eseteket, több civil szervezet pedig együttműködik  
 az esetek felkutatásában, a nyílt rasszizmus helyett az elutasítás indoka sokszor az, hogy az állást már betöltötték. A továbbiakról lásd még a 14. jegyzetet. 
17 Az adó- és társadalombiztosítási hatóságokhoz be nem jelentett munkaviszonyban.
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Szeptemberben a gyerekek még az anyaotthonból kezdik 
az új tanévet, a hó végéig összegyűlt hetvenezer forint vi-
szont már elég lehet albérletre, így Mária sürgeti a dolgot. 
A mentor segítségével találnak olyan kiadó lakást, ahol 
kaucióként beérik ezzel az összeggel.

Ötödik rész: a harmadik félév 
(október–március, munkakeresés  
és álláshoz jutás) 

októberben költöznek be az albérletbe. A főbérlő, annak 
ellenére, hogy emberségből elengedett tízezer forintot 
a kéthavi kaució összegéből, bizalmatlan a kétgyerekes 
cigány nővel szemben. Tartva attól, hogy ha nem fizetnek, 
nem tudja majd kirakni őket, nem hagyja, hogy Mária és 
gyerekei bejelentkezzenek a lakásba, így ő elesik a ke-
rülettől járó lakhatási támogatásoktól, amire jövedelme 
alapján jogosult volna, átmeneti segélyt viszont a jövedel-
me miatt már nem kap. A mentor segítségével azonban 
megigényli az utolsó bejelentett lakcíme szerinti önkor-
mányzattól 18 a gyermekvédelmi kedvezményt, ez némi se-
gítséget jelent a még mindig anyagi gondokkal küzdő nőnek. 
 
októbertől Mária dolgozni is elkezd, annak az üzletláncnak 
egy másik üzletében, ahol a gyakorlatát töltötte, árufel-
töltői munkát kap, de többnyire takarítania kell. Ezzel 
nem elégedett, mert nem használhatja frissen szerzett 
szakmáját, amire nagyon büszke. Folyamatosan próbál 
más munkát találni, de elégedetlensége miatt – „képes-
ségein alulinak, megalázónak” érzi a munkát – folyamatos 
konfliktusai vannak, főleg a főnökével, néha a munkatár-
sakkal is. A munkatársak többsége azért kedveli, humora, 
magabiztossága, határozottsága miatt. október végén, 
még a próbaidő letelte előtt elbocsátják – Mária, aki ab-
ban a meggyőződésben él, hogy származása miatt, szinte 
azonnal a mentorhoz fordul. Mária mondja: 
 
„…Azt ígérték, hogy majd eladó leszek. Oszt az aljamunkát 
bízzák csak rám, akárhova megyek. Még ha egyáltalán szó-
ba állnak velem, nem küldenek el, mer cigány vagyok. Itt is 
elébb azt mondja az igazgató, hogy felvesz árufeltöltőnek, 

mer hallotta, hogy jól dolgozok, de nincs hely, hogy eladó 
legyek. Arra még csak azt mondtam, hogy jó, pedig nem 
azér tanultam. Aztán ahogy odamegyek, aszondja az a 
főnökasszony, aki a műszakot vezeti, hogy: »Mária, menjen, 
tegye rendbe a mosdókat«. Hát mi vagyok én? Mondom: 
nem takarítónak szegődtem, hanem árufeltöltőnek. »De ha 
nincs most áru – aszondja –, majd rakodik, ha megjön a te-
herautó«. Hát rabszolga vagyok én? Ezér tanultam? Mond-
ja meg, de őszintén, hogy ezt maga szó nélkül tűrte vóna? 
Vagy a cigány csak erre jó? Szart kaparni? Na még egyszer 
nem is kapartatta velem a szart. De attól fogva oszt semmi 
se vót jó, amit csináltam…” 
 
Az első konfliktus után Mária gyakran összeszólalkozott 
a műszakvezetővel, és csak több, a mentorral folytatott 
beszélgetés után kezdte belátni, hogy elbocsátásában ez 
játszotta a döntő szerepet.  
 
Ekkoriban Mária és mentora a szokásosnál gyakrabban ta-
lálkoznak néhány perc erejéig, akár hetente több alkalom-
mal. Főként, mert az asszony tart tőle, hogy munka nélkül 
hamarosan el fogja veszíteni az albérletet – a mentor pe-
dig attól tart, hogy ennek hatására összeomlik és mindent 
felad. Mária mondja egy alkalommal a mentor biztatására, 
hogy keressen új munkát: „Hiába mondja maga, hogy majd 
jó lesz. Semmi se lesz jó… úgyse vesznek fel sehova. Mind-
egyik csak azt nézi, hogy cigány vagyok. Láthassa maga is, 
hogy hány helyre jelentkeztem már. Aztán mindjárt itt az 
ünnep, addigra már kint leszünk a híd alatt a gyerekeim-
mel. Lehet, jobb vóna meghalni, mer azt úgy nem hagyom, 
hogy elvigyék őket. Csak a testemen keresztül!…” 
 

18 Ez a kislány apjával közösen használt külső kerületben lévő ház címe.
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A mentor azzal érvel, hogy amíg az álláskeresési támoga-
tás jár, találhat munkát, átszámolják Mária bevételeit és 
kiadásait, hogy az asszony könnyebben tudja a legszüksé-
gesebb kiadásokra csoportosítani a bevételeket, és felidé-
zik a tréningeken tanultakat is – hogyan keressen állást, 
hogyan jelenjen meg, viselkedjen egy interjún. A mentor 
a családsegítő pszichológusával is felveszi a kapcsolatot, 
jelezve, hogy a kamasz fiú mellett Máriával is beszéljen 
néhány alkalommal. 
 
A gyerekekkel végre minden rendben: a kislány könnyeb-
ben veszi a harmadik osztályt, olvasási készsége sokat 
fejlődött a nyári felzárkóztatásokon, és a fiú is jól kezdte 
az iskolát. A gyerek nem nagy erőbedobással tanul ugyan, 
de nem is rosszul, az új helyen hamar barátokat szerzett, 
otthon pedig egyre inkább igyekszik „a család felnőtt férfi-
ja” szerepben, védelmezőként, segítőként működni, így 
türelmesebb, segítőkészebb. Pszichológushoz még mindig 
jár, a szakember szerint már csak az új iskolába való át-
menet megkönnyítése érdekében, pár hétig.  
 
Majd egy hónap álláskeresési támogatás után november 
végén Mária egy karácsonyi vásárban szerez ideiglenesen 
munkát: dísztárgyakat árul, december 24-ig tartó szerző-
déssel. A munka tetszik neki, csak egy-egy hideg napon 
panaszkodik. élvezi a vásározást, a beszélgetést a vevők-
kel, és ez a bolt tulajának is szimpatikus. Ígéretet kap, 
hogy a vásározás után, januártól a szentendrei üzletben 
kaphat munkát. A nő lelkesedik, de el is gondolkodik, mert 
a napi kétszer másfél óra utazás megint megnehezítené az 
életét, de meghagyja ezt utolsó lehetőségnek – első gon-
dolatával ellentétben legalább nem mond egyből nemet. 
 
januárban a bolt tulaja nem jelentkezik, Mária pedig nem 
tud a szakmájában elhelyezkedni, néha már telefonon, 
a bemutatkozás után elutasítják, ha személyes interjú-
ra megy, menetrendszerűen „betöltött” állásokra talál. 
Munkát így nehezen kap, a sokadik sikertelen telefonos és 
személyes próbálkozás után végül elfogad egy végzettsége 
alatti állást: takarítóként kerül egy vegyesboltba. Igyekszik 
tanulni az előző esetből, és nem morogni a megalázó mun-
ka miatt, ettől újra kissé visszahúzódóbb, zárkózottabb lesz.  

 
A mentor javasolja, hogy a származása miatti elutasí-
tással keresse fel az Egyenlő Bánásmód Hatóságot vagy 
ehhez segítségként a Nemzeti Etnikai Kisebbségi jogvédő 
Irodát, de Mária úgy érzi, egy pereskedést nem tudna, nem 
is akar végigcsinálni, így nem kér jogorvoslatot – erre a 
mentor hosszú beszélgetésben sem tudja rávenni 19.  
 
A kollégák eleinte bizalmatlanok Máriával, de a nő segítő-
készsége, magabiztossága végül mellé állítja a többi dol-
gozót. A vezetőkkel szembeni visszafogottság és a szor-
galom is meghozza gyümölcsét: március második felében 
lehetőséget kap, hogy egy nyugdíjba vonuló kolléga helyén 
eladóként kezdjen. Új szerződést köttetnek vele, mert a 
próbaideje épp lejárt volna, így a próbaidő újraindul az új 
munkakörben. Mária örül, lelkes, ismét kinyílik, és reméli, 
hogy meg tud felelni eladóként. 
 
Az albérlet fenntartásával november vége óta nincsenek 
gondjai, ezért a mentor biztatja, hogy beszéljen újra a 
főbérlővel, hátha nagyobb már a bizalom, és hagyja be-
jelentkezni. Azt is javasolja, hogy próbálja megtalálni a 
gyerekek apáit, hogy tartásdíjat kérhessen – ez jelentősen 
segítene mindennapi anyagi problémáin.

19 Az Egyenlő Bánásmód Hatóság eljárásai a diszkriminált személy kérelmére, vélt vagy valós kisebbségi csoporthoz tartozás miatti diszkrimináció esetén indulnak. Eljárásá- 
 ban a diszkriminációval vádolt szervezetnek kell bizonyítania, hogy nem diszkriminált. Bizonyított diszkrimináció esetén többféle szankciót alkalmazhat, a jogsértő állapot  
 megszüntetésétől kezdve magas összegű (6 millió Ft-ig terjedő) pénzbüntetésig. Ez nem jár közvetlen kártérítéssel a diszkriminált személy számára, ám pl. az EBH foglal- 
 koztatási ügyben hozott döntéseit a Munkaügyi Bíróság bizonyítékként fogadja el, így kérhető kártérítés. A Nemzeti Etnikai Kisebbségi jogvédő Iroda civil szervezet,  
 egyebek mellett diszkriminációs esetek jogi képviseletével foglalkozik. 
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Hatodik rész: utózöngék 
(utánkövetés, március–március) 

Mária két hónap után kereste meg mentorát, beszámolt róla, 
hogy segítséget kért a két gyerek apjának megkeresésében, 
hogy tartásdíjat kaphasson. A gyermekjóléti szolgálat csa-
ládgondozója és jogásza segíti Máriát az ügyintézésben. 
 
A fiú apját a rendőrség segítségével megtalálják, alkalmi 
fekete munkákból él, így Mária nem reménykedik abban, 
hogy a férfi fizetni fog, abban viszont igen, hogy ha ke-
resetet ad be a bírósághoz, az állam megelőlegezi neki 
az összeg egy részét 20. További előrelépés az ügyben az 
utánkövetés időszaka alatt nincs. 
 
A kislány apja szeptemberben jelentkezik, ismerősök 
közvetítésével találja meg Máriát, és telefonon ecseteli, 
mennyire hiányzik neki a nő és a kislánya is. A féhrfi kül-
földön dolgozik, felajánlja, hogy időnként juttat valamit a 
családnak. Mária szerint arra számít, hogy egyszer majd 
visszafogadja. A nő gondolkodik rajta, mert a férfi rendes 
volt, de nem akar megint az utcára kerülni miatta. A férfi 
állítása szerint most már nem játszik. Tény, hogy szep-
tember végén megérkezik az első pénzküldemény, és ettől 
kezdve havi rendszerességgel 20-25 ezer forint. Ez az 
utánkövetési időszak végén még fennáll. 
 
Mária meg tud maradni a munkahelyén, elégedettek a mun-
kájával, a próbaidő után határozatlan idejű szerződést köt-
nek. Alacsony bére miatt kisebb anyagi nehézségekkel fo-
lyamatosan küzd ugyan, de fenn tudja tartani az albérletet.  
 
A mentor Mária felhatalmazásával megkeresi a NEKI-t, 
amely térítésmentesen vállalná Mária képviseletét, ha 
konkrét munkáltatókat szeretne bejelenteni az EBH-nál, 
illetve később, egy munkaügyi perben is. Mária az utánkö-
vetési időszak végéig nem hoz döntést az ügyben. 
 

A kislány befejezi a harmadik osztályt és megkezdi a ne-
gyediket, a fiú közepes eredménnyel végzi az első évet 
a szakképző intézményben, pszichológushoz ősztől már 
nem kell járnia, de a drámakörbe továbbra is szívesen jár. 
A család a gyermekjóléti szolgálattal még mindig tartja a 
kapcsolatot. Mária az apjával csak ritkán beszél, a nővérét 
rendszeresen meglátogatja a gyerekekkel együtt, bár csak 
egy-két napra maradnak náluk. Nyárra viszont meghívják 
mindkét gyereket pár hétre, a nagyfiúnak felajánlják, hogy 
ha részt vesz a mezőgazdasági munkákban, zsebpénzt is 
adnak neki. A fiú örömmel megy, összebarátkozik néhány 
helyi fiatallal, és elhatározza, hogy a keresetéből meg-
szerzi a jogosítványt motorra, és következő nyáron a vidéki 
barátokkal motort építenek.  
 
Februárban Mária kislányáról kiderül, hogy lisztérzékeny. 
A nő aggódik, hogy nem fogja tudni finanszírozni a kislány 
gyógyszereit és speciális étrendjét. A mentor megkeresi 
az illetékes érdekvédelmi civil szervezet elérhetőségeit, 
és segít a kapcsolatfelvételben 21, javasolja Máriának, hogy 
a kerületi védőnőt is keresse fel, és próbáljon alapítványi 
segítséget kérni a gyerek diétás ételeinek beszerzéséhez.

20 14 500 Ft-ot – kb. 50 euró/hó – előlegez az állam a nem fizetett tartásdíjból a gyereket nevelő szülőnek. Utóbb ezt a fizetésre kötelezett szülőn megkísérlik behajtani.
21 lisztérzékenyek érdekképviseletének országos Egyesülete.
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