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Récsei Krisztinával a díj ünne‑
pélyes átvétele előtt beszélget‑
tünk.

– A szociális területen végzett, 
több évtizedes munkájáért kapta 
meg a város kitüntetését. Azt 
hiszem, nem tévedek, ha úgy 
gondolom, ez nem az a hiva-
tás, amire már gyermekkorától 
fogva vágyik, készül az ember. 
Ön hogyan került az ágazatba?

– Egészségügyi iskolát végez‑
tem, és öt évig dolgoztam is azon 
a területen, de nagyon érdekelt, 
vonzott a fogyatékkal élő gyer‑
mekek fejlesztése, a velük való 
törődés és gondoskodás. Így 
aztán, amikor 1983. végén kör‑
vonalazódott Érden a fogyatékos 
gyermekek fejlesztő napközijé‑
nek megnyitása, a gyermekkori 
barátnőm, Paróczai Zoltánné, 
aki ma is vezetője ennek a 
Habilitációs Központnak, meg‑
kérdezte, akarok‑e Érdre jönni. 
Egy percig sem gondolkodtam, 
azonnal igent mondtam, és 13 
évig ott dolgoztam. Majd, ami‑
kor a Családsegítő Szolgálatban 
megszületett a gondolat, hogy 
jó lenne felkarolni és segíte‑
ni a fogyatékos gyermeket 
nevelő családokat, az akkori 
vezető, Tarnóczi Istvánné rám 
bízta ezt a feladatot. Az akko‑

ri gyógypedagógus kollégával 
elkezdtük utcáról‑utcára járni 
a várost, hogy feltérképezzük, 
hány olyan család van, ahol 
sérült gyermeket gondoznak, és 
biztosan elkél nekik a külső, 
szakszerû segítség. Információs 
pontot alakítottunk ki számuk‑
ra, szülőklubot hoztunk létre, 
sőt, gyermekfelügyelőt is fog‑
lalkoztattunk, aki időről‑időre, 
néhány órára tehermentesítet‑
te az egyébként mindennap 
24 órában helytálló szülőket, 
így magukra is szánhattak pár 
órát. Tulajdonképpen az ilyen 
családokról való gondoskodás a 
mostani Támogató szolgálatunk 
előőrse volt.

– Mit kínál, mit nyújt a támo-
gató szolgálat?

– A Családsegítő Központon 
belül 2005‑ben, egy nyertes 
pályázat segítségével indítottuk 
el a Támogató szolgálatot. Az 
akkor három évre szólt, majd 
újabb három évre megnyertük, 
így 2011‑ben biztosan, de remél‑
jük azon túl is mûködni fog. 
Ez egy kibővített szolgáltatás, 
amely nemcsak a fogyatékkal 
élő gyermekeknek, hanem csa‑
ládjuknak is speciális szolgálta‑
tást nyújt, azaz a felnőttekkel is 
foglalkozunk, valamint mellette 

szállító szolgálatot és eszköz‑
kölcsönzést is mûködtetünk. 
Természetesen mindezt a 
Szociális Gondozó Központ 
keretein belül, annak egyik tag‑
intézményeként valósítjuk meg, 
szorosan együttmûködve az 
ágazat többi intézményével.

– Említette, hogy az elején 
utcáról-utcára járták a várost, 
hogy rátaláljanak azokra, akik-
nek kellett a segítség. Ma már ez 
biztosan nem járható út ahhoz, 
hogy elérjék, megszólítsák a 
rászorulókat…

– A szolgáltatásaink termé‑
szetesen önkéntes alapon vehe‑
tők igénybe, de ahhoz az kell, 
hogy az érintettek tudjanak 
róla. Szerencsére, városunkban 
kiválóan mûködik az informá‑
cióátadás. Az a tapasztalatunk, 
hogy ha a szolgáltatásainkról 
szórólapot osztunk ki, és az 
egy ember kezébe eljut, akkor 
annak a környezete is értesülni 
fog róla, és tudják, hova for‑
duljanak, amikor segítségre van 
szükség. Például gyakran hív‑
nak bennünket, ha idős, egye‑
dülálló szomszédjuknál nem 
észlelnek mozgást, vagy télen 
nem füstöl a kéménye. 

– Nevében az áll: családsegítő, 
de valójában milyen támaszt, 
segítséget tudnak felajánlani a 
családoknak, a rászorulóknak?

– Anyagiakat biztosan nem! 
Ezt ne várja tőlünk senki, mert 
nincs rá lehetőségünk, de ezen 
kívül minden olyan probléma‑
körben, ami a szociális terüle‑
ten előfordulhat, megpróbálunk 
megoldást találni. Jómagam 
gyakran „rendező pályaudvar‑
hoz” hasonlítom a munkánkat, 
mert elsősorban az a felada‑
tunk, hogy megfelelő vágányra 

igazítsuk, aki felkeres minket. 
Nem biztos ugyanis, hogy azon‑
nal választ kap a kérdéseire, de 
tudjuk, hová kell irányítanunk, 
hogy megoldást találjon. Éppen 
ezért szinte minden területen 
jól informáltnak kell lennünk. 
Csak egy apró példa: ha valaki 
a nyugdíjazását szeretné kérni, 
de nem tudja, hogyan kezdjen 
hozzá az iratok beszerzéséhez, 
a kollégáim a nyomtatványok 
kitöltésétől a jogi tanácsadásig 
mindent megoldanak, az ügy‑
felünknek már csak a nyugdíj 
folyósítását kell várni. 

– Mi a tapasztalatuk, vajon 
napjainkban többen kérnek 
segítséget, mint a korábbi évek-
ben?

– Igen, jelentősen nőtt a hoz‑
zánk fordulók száma. Október 
30‑án már ezerrel túlléptük a 
tavaly év végi adatokat, tehát 
évente több ezres nagyságrend‑
ről beszélünk. Ugyanakkor a 
problémák köre évek óta nem 
változott. Leginkább adósság‑
kezelés, anyagi gondok miatt 
keresnek meg bennünket, ame‑
lyek idővel a mentális problémá‑
kat is magukkal hozzák. Amint 
már mondtam, mi anyagi segít‑
séget nem nyújthatunk nekik, 
de megkeressük számukra azo‑
kat a fórumokat, lehetőségeket, 
amelyek enyhíthetik, vagy meg‑
oldhatják a kilátástalannak tûnő 
helyzetüket. Napjainkban sok 
embernek már az is számít, ha 
egyáltalán meghallgatja valaki 
a panaszát, ha akad valaki, aki‑
vel nyíltan beszélhet a súlyos 
gondjairól. Előfordul, ugyanis, 
hogy egy kívülálló segítségé‑
vel tisztábban látja a helyze‑
tét. Ha ugyanis az ember feje 
fölött összecsapnak a hullámok, 

Városi kitüntetést kapott Récsei Krisztina, a Családsegítõ Központ vezetõje

Szívügye a szociális gondoskodás
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ber 12-rõl, a Szociális munka napjáról, ami 2002. óta 
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az Érd Város Szociális Munkájáért Díjat, amely méltó 
elismerés az ágazatban végzett kimagasló teljesítmé-
nyért. Idén Récsei Krisztina, a Családsegítõ Központ 
vezetõje vette át T. Mészáros András polgármestertõl 
a Közgyûlés által odaítélt, rangos városi kitüntetést.

összezavarodik és kétségbe‑
esik, ezért jó, ha megoszthatja 
a problémát egy kívülállóval, 
aki higgadtan felmérheti a hely‑
zetet, és talán látja a kiutat is 
belőle. 

– Nem lehet egyszerû, ami-
kor nap mint nap rászoruló, 
elesett, bajba jutott emberekkel 
kell találkozni. Talán még a 
legedzettebbek is megsokall-
hatják, hiszen az imént évi 
több ezer rászorulót emlegetett.
Hogyan bírják a terhelést?

– Mint már utaltam rá, a 
szociális munka csapatmun‑
ka. Egyrészt az Érdi Szociális 
Gondozó Központ egyik tagin‑
tézményeként mûködünk, más‑
részt a Családsegítő Központon 
belül is csapatban, egymással 
szorosan együttmûködve dol‑
gozunk, ezt a feladatot csak így 
lehet igazán ellátni, ugyanak‑
kor rengeteget számít a csapat 
megtartó ereje. Egymással meg‑
beszéljük, kibeszéljük mindazt, 
ami megterhel bennünket a 
munkánk során. Emellett, per‑
sze, a családi háttér is sokat 
segít abban, hogy felülkereked‑
jünk a nyomasztó dolgokon.

– Talán a sikerélmények is 
átsegíthetnek a hullámvölgye-
ken. Visszajön elújságolni a jó 
hírt, ha valakinek megoldódik 
az ügye, vagy kikerül a krízis-
helyzetből?

– Hogyne, nem egy példa 

van rá! Ilyenkor egy mosoly, 
egy köszönöm is jólesik, de 
leginkább december 23‑án 
– amikor a rászoruló, egyedül‑
álló időseknek házhoz visszük 
az Ottó papa kifőzdéjében 
készült gulyáslevest, meg a 
családsegítő munkatársai által 
készített bejglit és süteményt 
– tapasztaljuk meg igazán, 
milyen felemelő érzés ezeknek 
az embereknek a kézfogása, 
hálás mosolya. Kifejezetten jó 
így zárni az évet, látva, hogy 
sikerült örömet szerezni ezek‑
nek az embereknek. 

– Hogyan fogadta a város elis-
merését? 

– A kollégáimnak is mond‑
tam, igaz ugyan, hogy az Érd 
Város Szociális Munkájáért járó 
kitüntetést én veszem át, de ez 
az elismerés nemcsak nekem, 
hanem az egész csapatnak, 
valamennyi munkatársamnak 
is szól, hiszen együtt, közösen 
értük el mindazt, ahol most tar‑
tunk. Örülök az elismerésnek, 
és annak is, hogy egy olyan 
csapattal dolgozhatok, amely‑
re igencsak büszke vagyok, és 
mert az ágazat minden tagja 
igazi hivatásának tekinti a fel‑
adatát, és minden tőle telhetőt 
megtesz azért, hogy ebben a 
városban egyetlen rászoruló se 
maradjon megfelelő ellátás nél‑
kül. 

  Bálint Edit 

Récsei Krisztina: Ez az elismerés nemcsak nekem, hanem az egész csa-
patnak, valamennyi munkatársamnak is szól
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