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Írta: Szendrey Sándorné 

 
FELÜLVIZSGÁLAT EGY INTÉZMÉNY SZEMSZÖGÉB ŐL 
  
A felülvizsgálat tényét első látásra testületünk tudomásul vette, s tette dolgát, szervezte csoportja 

napi életét, rokonnal, szülővel, udvarlóval, iskolával együtt. Ismerkedett a gyermekek védelméről 
szóló törvénnyel, később a végrehajtási utasításokkal, de a kollégák nehezen értették az igazgatót, 
hogy mégis mit akar még ezen kívül. 

A gyerekek eleinte nem sejtettek semmit. Az igazi felkészülés mégis az ő félelmeikkel kezdődött. 
Egyik lányunk betévedt a „Gyámhatóságra", veszekedett egy keveset, mert azonnal vásárolni akart egy 
tüneményes méregdrága ruhát, és a családi pótlékból szerette volna fedezni. Engedélyt nem kapott, 
csupán egy mondatot, hogy novembertől felülvizsgálják az elhelyezését, és mehet haza, megszűnik az 
Ifjúsági Otthon. Pillanatok alatt pánikhangulat tört ki a lányok között. Mi lesz velünk? 

Volt, aki azt hitte, itt a vég, azért lesz felülvizsgálat, mert elhelyezik a másik intézetbe, javítóba, 
avagy muszáj lesz haza menni. A hír ebéd közben érte a lányokat, ahol én is jelen voltam. Döbbenetes 
volt számomra az élmény, hogy bármennyire is szidják az intézetet - „zacisok vagyunk” -, mégis 
annak elvesztése, egyet jelent a viszonylagos biztonság eltűnésével. Megnyugtató, magyarázó 
szavaimat nem nagyon hitték el. A Hatalom, a Hivatal mondta, akkor igaz. A kollégákkal 
megbeszéltük a jelenséget, sorra vettük, mit is jelent számukra a Gyámhivatal. Végül is a hivatal vette 
őket gondozásba, emlékekben él a jelenet, de elmosódott az emberi együttérzés. Engedélyezi vagy 
nem engedélyezi a pénzkivételt, döntött az ő és a családja sorsáról. Többnyire rossz emlék, mely 
mögött a fenyegetettség rejlik. 

A mi otthonunkban olyan lányok élnek, akik másutt kudarcot vallottak, szöktek, csavarogtak, 
szipuztak, iskolát kerültek és még ezeknél is súlyosabb dolgok fordultak velük elő. Az ő és a családjuk 
problémája a Hivatalban fogalmazódott meg, és íródott le. 

Ma a nevelőnek, de az Ifjúsági Otthonnak sincs napi kapcsolata a Gyámhivatallal. 
Az évek során egy-egy régi gyámügyessel kölcsönös szakmai megbecsülésen alapuló jó kapcsolat 

él, de úgy igazából az összekötő kapocs a GYIVI. 
Olyan döntést hoztunk, hogy eljött az ideje a közeledésnek, no meg rá is vagyunk kényszerítve, hát 

akkor kövessünk el mindent, hogy a felülvizsgálat pozitív élmény legyen. Akartuk, és tudatosan 
készültünk, eleve feltételezve, hogy mindazok akik a gyerekek sorsáért felelősséggel viseltetnek, 
hasonló érzésekkel várják a találkozást. 

Számomra a felelősség egy másik dimenzióban is megjelent, nevezetesen, hogy gyámja leszek 
lányaimnak. Rengeteg kétség munkált és munkál bennem. Én szültem 2 gyereket, az apjuk meghalt a 
második születése után, a szülői felelősséget egyedül viseltem, döntöttem, ha szükség volt rá 
elszámolnom a két gyerekemnek és a lelkiismeretemnek kellett. A Bányaiba ezekben az években 
kerültem, már 30 éve. Összenőttünk, benne vagyok minden kövében, közöm van minden röghöz. Sok 
gyerekem volt 30 év alatt, szerettem őket és ők is szerettek engem. Úgy gondolom, ezért is érint olyan 
mélyen a gyámság gondolata. Ez nem egy vezetői kötelesség, ez maga a megmérettetés. A gyerek 
számára egy hivatalos határozat volt eddig, hogy a gyámja a GYIVI igazgatója. Személyes élményt 
keveset jelentett. No de ez megváltozik, személyemben megfoghatóvá válik. Érzelmeimet 
megosztottam a gyerekekkel. A kamaszok, főleg az enyémek nem udvariaskodnak, én nem hivatal 
vagyok, hanem egy mindig kéznél és jelen lévő személy. 

Érdekes módon ez a szituáció felkeltette a lányok érdeklődését, a felülvizsgálat kezdett izgalmassá 
válni, nagyon is életszagú volt. Részt vettek a felkészülésben - gondolom, a törvényalkotók szándéka 
is ez volt. A gyerekek gondolkodtak, töprengtek, mérlegeltek. 
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Többükben munkált a menekülési kényszer. Volt, aki attól félt, hogy „kiadják" a szülőnek, akit 3 
év alatt egyszer sem tudtunk becsábítani, megtalálni, vagy rávenni, hogy találkozzon, közeledjen, 
szeressen. A biztonság felértékelődött. Az első felülvizsgálatkor kapott gyámi felkérés felejthetetlen. 
Meg maga az esemény is. 

Az ikrek - éppen 16 évesek - húzták az időt, valamiért még egyszer, és újra vissza kellett menni a 
gyámhivatalba. Az út több, mint egy óra. Loholtunk végig, ők, ha ez meg ez így lesz, ők felállnak, 
eljönnek, ha ... stb. Izgultunk. Elkéstünk, meg még el is tévedtünk a lépcsőházak között. No Mari, 
gondoltam, még egy jó kifogás sincs. Amikor beestünk egy zsebkendőnyi szobába, csendben ránk 
mosolyogtak, s mondták, semmi probléma, üljünk le. 

És elkezdődött. A szülők igaz, nem jöttek el, de az ott levők figyelme a gyerekekben felkeltette a 
kitüntetettség érzését, és élvezték minden percét. Részesekké váltak, egyenrangú partnerekké. A testük 
is beszélt, ahogy előrehajoltak, figyeltek, ránk nevettek. Azután jött a kérdés a gyámságról. Pirulósan 
igent mondtam, a lányok is elfogadtak. Azután vége lett, és eljöttünk. A két lány a lépcsőfordulóban 
felrikkantott: „van anyánk". 

Azóta igaz, hogy időnként nem akarnak erre emlékezni. Amikor hazaérkeztek, ugyanezekkel a 
szavakkal vágtattak be az igazgatóhelyettesi szobába. Sok szál kötött eddig is bennünket össze, de 
azon a délutánon egy különlegesebb kötődött. Lett egy titkunk, tudják, hogy ők voltak az elsők, és ez 
mind a hármunk számára felejthetetlen élmény. Az elmúlt hónapokban azóta több „gyámlányom” 
született. Egy közös bennük, elismerik „anyai jogaimat". Nem szégyellem, és vállalom is, hogy 
érzelgős szavaknak tűnnek a leírtak. Az öröm a miénk. 

  
HOGYAN ÉLIK MEG A KOLLÉGÁK? 
 
Eseményként, ahol ők is mérlegre kerülnek. A szívük, a módszereik, a lelkiismeretességük, 

gondosságuk. És az is, hogy építik-e eléggé a fellelhető családi kapcsolatokat? Jót tett nekünk, hogy 
megismerkedtünk egymással, a gyámhivatal, a gyermekjóléti szolgálat szakembereivel, de egy-egy 
GYIVI-ben dolgozó családgondozó is tudott meglepetést okozni szaktudásával, minket lepipáló 
családismeretével. Egy-egy facilitátorról nem is beszélve, akik profiként vezették a felülvizsgálatot. 

Túl vagyunk a félidőn. Következtetéseink mögött tapasztalat van. Jót tett nekünk a felülvizsgálat. 
Rengeteg információval, ötlettel, kapcsolatok reményével gyarapodtunk. 

Sokszor éreztük: egyedül vagyunk, mert nem is kerestünk társakat. Egy dologtól viszont úgy 
vélem, joggal tarthatunk. Az adminisztráció tengere elnyelheti a fejlődő kapcsolatokat. Több 
gyermekjóléti szolgálat vezetője, munkatársa személyesen jött el hozzánk, család, gyerek 
jövőképének, a követendő közös stratégiának megbeszélése miatt. A jövőben így lesz természetes, 
hiszen ők lettek az esetgazdák. Látótérbe kerülnek újabb és újabb családok. 

Az Ifjúsági Otthon mellett működik Kézműves Iskolánk. A nálunk oktatott kreatív szakmák, maga 
a képzés egésze nem cél, hanem személyiségfejlesztő eszköz, s többek között a prevenció eszköze. A 
családok, ahonnan az iskolánkba járó gyerekek jó része jön, sok problémával küzd, 
lakókörnyezetükben nem egy elhíresült. Az iskola családgondozója természetszerűen állandó 
kapcsolatban volt, van és lesz a gyámhivatalokkal, családsegítőkkel, nevelési Tanácsadókkal, és most 
már a gyermekjóléti Szolgálatokkal is. Az eredmény munka és időigényes, az együttműködés 
úgyszintén. Az esetek számának növekedése pedig kemény ellennyomást gyakorol. És az egyik eset 
hozza a másikat. Van elég szakember? De ez már egy másik dolgozat témája lehet. 


