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BARTÓK PÉTER

A filozofikus kisteve1

Jelen sorok írásakor a fenti törvények hatályosak, azaz minden (hímne-
mû) állampolgár számára kötelesség hazájának védelme. (Bár az Alkot-
mány e tekintetben nem tesz kifejezett különbséget férfiak és nõk között,
mi mégis tudjuk, hogy a katonaság csak a férfiak számára kötelezõ.) A
rendszerváltozás egyik áldásos hozadéka, hogy a kötelezõ katonaság in-
tézményét ideologikusan ellenzõ ifjú titánok más formát is választhatnak
arra, hogy az állam által támasztott kötelezettségüket leróják. Az ilyen
ifjak lehetnek úgynevezett polgári szolgálatosok. Magam is ezt a formát
választottam, bár néha Don Quijote-i szélmalomharcot kellett folytatnom
a szabályos katonaság mellett érvelõkkel:

„Miért nem vonulsz be? Hamar túl leszel rajta!” „Csak hat hónap,
az igazán semmi, én három évet húztam le.” „Életem legviccesebb szto-
rijai történtek ott.” „Olyan barátokat szereztem a seregben, amilyeneket
a civil életben nem lehet találni.” „Az igazi férfivá váláshoz szükség van
a katonaságra is.” Környezetem tagjai ilyen típusú mondatokkal próbál-
ták darabjaira zúzni logikus érveim rendszerét, miközben én kitartottam,
valódi katonákat is meghazudtoló keménységgel és elszántsággal, és ab-
ban a pillanatban megírtam a „lelkiismereti és humánus okokra hivat-
kozó kérelmemet” a honvédségnek, amikor az egészségügyi fellebbezé-
semet is elutasító hadkiegészítõ parancsnokság meglepett egy piros-fe-
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Talán az olvasó elsõ pillantásra elcsodálkozik a fenti címen. Valóban:
hogyan is kerülhet egy alkoholbeteg hajléktalanokkal foglalkozó,

rehabilitációs feladatokat ellátó átmeneti szálló bemutatására hivatott
könyvbe egy filozofikus kisteve? Remélem, hogy a most következõ

néhány bekezdés után erre is kielégítõ magyarázattal szolgálok.
Akkor kezdjük a legelején. Bizonyára mindenki ismeri, de azért

idézem az Alkotmány ide vonatkozó paragrafusát, miszerint:
„A haza védelme a Magyar Köztársaság minden állampolgárának köte-

lessége.
(2) Az állampolgárok az általános honvédelmi kötelezettség alapján

fegyveres vagy fegyver nélküli katonai szolgálatot, illetõleg
törvényben meghatározott feltételek szerint

polgári szolgálatot teljesítenek.”
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1 A cikk részlet a Váltó-Ház címû, készülõ könyvbõl. A korábbi szemelvényeket lásd
2002/1 Dávid Zoltán – Szász Anna: A Váltó-Ház, 2002/6 Nagy Zita: A Váltó-Ház
történetébõl. A nõi csoport, 2003/4 Háberman Zoltán: Esettanulmány. „Ahhoz, hogy
elviselje az ember a steresszt, kell valami oldószer”



hér-zöld, távolmaradásom esetén rendõri intézkedést és pénzbírságot ki-
látásba helyezõ kartonpapírral.

Valahogy így indultam el azon az úton, amely a fegyveres szolgálat
alternatívájaként állt elõttünk az elmúlt hónapokban, és amely a „filozo-
fikus kisteve” katonaruhában megtapasztalt érzésétõl is megmentett. De
mi is az a „filozofikus kisteve”-érzés? A válasz a kérdésre valójában egy
vicc:

– Mama, figyeeeeelj! – szól a kisteve az édesanyjához.
– Igen, kisfiam – felelte erre az anyateve.
– Miért van nekünk ilyen … ilyen hatalmas, nagy patánk?
– Tudod kisfiam, azért van nekünk ilyen hatalmas, nagy patánk, mert

amikor nappal ügetnünk kell a forró sivatagban, akkor a forró homok
nagyon égetné a talpunkat, ha nem lenne egy ilyen vastag talp rajta. És
éjjel, amikor a sivatag olyan nagyon kihûl, akkor pedig a hideg köveken
megfáznánk, ilyenkor pedig a hidegtõl véd meg. Ezért van ez, kisfiam.

– Értem, Mama. … De figyeeeelj! … És, és…és miért van ilyen vastag,
nagy bundánk?

– Tudod, kisfiam azért van ilyen vastag nagy bundánk, mert a siva-
tagban élünk, és a sivatagban éjjel nagyon hideg van, és ez a vastag
bunda véd meg minket a megfázástól. De ez a vastag bunda óvja meg
a testünket nappal is, amikor a sivatagban elviselhetetlen a hõség, ekkor
ugyanez a bunda szigeteli el a testünket a forróságtól. Ezért kisfiam.

– É….értem Mama. … És, ééééés Mama! Figyelj! Miért van ilyen ha-
talmas nagy púp a hátunkon?

– Tudod, kisfiam, ezért van ilyen nagy púpunk, mert ebben tudjuk
tárolni a megivott vizet, hiszen a sivatagban néha nagyon sokat kell gya-
logolnunk anélkül, hogy ihatnánk. Nos, ezeken a hosszú sivatagi utakon
a púpunk tartalékaiból nyerjük a vizet.

– É..é..értem, Mama. Kérdezhetek még valamit?
– Hát persze.
– Akkor miért vagyunk mi a Veszprémi Állatkertben?

Nos, pontosan ezt a „Mit is keresek én itt valójában?”-érzést nem akar-
tam olyan körülmények között, olyan helyen megtapasztalni, ahol kény-
szerítenek a legitimmé tett emberölés elsajátítására, ahol a mindennapi
életben teljesen felesleges haditechnikai ismereteket, rangjelzéseket, pa-
rancsokat, és még ki tudja mennyi mindent tanítanak, hathónapos gyors-
talpaló tanfolyam keretei között. Inkább szerettem volna olyan helyen
dolgozni, ahol egyrészt elismerik a munkámat, másrészt ez az elismert
munka igazán hasznos lehet.

De hogyan is kerültem a hajléktan-ellátásba?
Véletlen folytán találkoztam egy Zoli nevû, hivatását tekintve szociális

munkás barátommal, aki elmondta, hogy az a szálló, amelyben dolgozik,
pályázaton nyert némi pénzt, hogy a hajléktalanoknak berendezzenek
egy számítógépes szobát. Valószínûleg lesz internet, kellene egy honla-
pot is csinálni, de sajnos nincs rá pénzük. Tudnék-e ebben segíteni?

Nos, a helyzet úgy alakult, hogy itt voltam én a friss informatikus
mérnöki diplomámmal, és azzal a szándékommal, hogy polgári szolgá-
latos legyek. Másrészt, mint kiderült, ott volt a Budapesti Módszertani
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Szociális Központ és Intézményei, amelyben éppen akkor volt betöltetlen
polgári szolgálatos hely.

Találkoztam a Váltó-Ház vezetõjével, Dávid Zoltánnal, aki örült ne-
kem, s a szálló lelkes kis csapata is szívesen fogadott. Egy idõ után a
ház lakói is szívesen láttak. Minden jel arra mutatott, hogy tartalmasan
tudom majd eltölteni a kötelezõ 11 hónapos szolgálatomat, és remélhe-
tõleg eredményesen használom majd mindazt a tudást, amit hat év alatt
Budapesten, illetve Gironában, Katalóniában szereztem az egyetemen.
Persze, arra nem számíthattam egy szociális intézményben, hogy szak-
mailag is nagy kihívások várnak majd rám. Ennek ellenére nagy tapasz-
talatokra lehet szert tenni egy átmeneti szállón. Itt elsõsorban olyan ta-
pasztalatokra gondolok, amelyeket pontosan a források viszonylagos
szûkössége miatt szerezhet az ember, amikor az a kérdés, hogy miként
is hozzunk létre kézzelfogható eredményeket, hogyan szerezzünk be mû-
ködõ eszközöket a „nagyon kevésbõl” – hogy finoman fogalmazzak.

A Váltó-Ház-at, azaz egyszerûen csak a „Ház”-at 2002 novemberében
látogattam meg elõször. Nagyon érdekes volt, hogy rögtön az elsõ napon,
in medias res megnézhettem egy Lehetõség csoportot, vagyis egy olyan
csoportfoglalkozást, amelynek segítségével a szállóra be tudnak kerülni
az alkoholbeteg hajléktalanok. Mivel körülbelül öt perc alatt mutatkoz-
tunk be egymásnak a már itt dolgozó szociális munkásokkal, nekem is
módomban állt megtapasztalni azt a feszengést és várakozást, amit a
Házat elõször látó, elcsigázott, kezüket tördelõ, és zavartan ide-oda he-
lyezkedõ jelentkezõk is érezhetnek. Számukra meglehetõsen nagy a tétje
a bekerülésnek, hiszen – kis túlzással – fõleg a téli hónapokban, az életük
is múlhat ezen. Még inkább nehezíti a helyzetüket az, hogy rögtön az
elején megtudják: a Házban rendszeres szondás ellenõrzés mellett kell
vállalni az absztinenciát, és komoly feltételeket kell teljesítenie annak,
aki a Ház lakója lesz, hogy bent is maradhasson. Nekem természetesen
nem a fedél és a fedél hiánya, az alkohol és az absztinencia, a segítség
és a magamra utaltság közötti határt jelentette a csoport, de valahogy
mégis kívülállónak éreztem magam, aki természetesen izgul is, és várja,
hogy a sok ismeretlen élmény segítségével minél hamarabb átfogó képet
alkothasson az új helyrõl, ahol remélhetõleg sok idõt tölt majd el a jö-
võben. De korántsem én voltam az, aki a legjobban izgult. A csoportban
hallott egyéni történetek, az õszinte beszámolók az alkoholról, a hajlék
elvesztésérõl, az elmúlt napok eseményeirõl pedig olyan kíváncsivá tet-
tek, hogy már nem is éreztem magam annyira kívülállónak. Nagyon em-
beri volt a légkör, amely nemcsak a bekerülni vágyó, beteg hajléktalanok
szorongását oldotta, hanem az enyémet is. Nagyban hozzájárultak ehhez
a Ház dolgozói, ahogyan érzékeltették a megjelentekkel, hogy õk „segí-
tõk, partnerek” a problémák megoldásában, nyugodt, kiegyensúlyozott
környezetet biztosítanak azok számára, akik komolyan veszik alkohol-
betegségüket, és hiszik is, hogy hajléktalanságuk leküzdésében fontos,
hogy a betegségükkel is foglalkozzanak.

A barátságos légkör ellenére elsõ látásra nagyon ismeretlen volt szá-
momra ez a világ. Talán nem kell sokat magyaráznom, hogy a két ország
mûszaki felsõoktatásában eltöltött hat év, a mérnök informatikus diplo-
ma, és az egész világ, amely ehhez kapcsolható, szinte köszönõviszony-
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ban sincs azzal a világgal, amibe a szó legszorosabb értelmében minden
elõkészület nélkül belecsöppentem. A hajléktalanokról, az alkoholistákról
én is kevés használható ismerettel rendelkeztem, és hirtelen akkor kellett
rádöbbennem, hogy a jól ismert kép a nagyon elhanyagolt, aluljárókban,
pályaudvarokon élõ, rendszerint ittas, fekélyes, kéregetõ „csöves” nem
egyenlõ a hajléktalannal, nem egyenlõ az alkoholistával, és semmi esetre
sem tekinthetõ reprezentatív mintának. Úgyhogy máris érezhetõen elõt-
tem állt az az izgalmakkal teli 11 hónap, amely lassan a végéhez köze-
ledik, és amely remélem nem vész majd el nyomtalanul az idõ tengeré-
ben.

A Házban eltöltött elsõ hetek valójában az akklimatizációmat szolgál-
ták, hiszen nagyon sok új dolgot kellett megtanulnom, megtapasztalnom
a számomra még idegen, de most már életem szerves részének tekinthetõ
világból. Gondoljunk csak arra a felelõsségre, amely az alkoholbetegekkel
való foglalkozáskor az ember vállára nehezedik. Hiszen már az elején el
kell fogadni, hogy ez egy olyan gyógyíthatatlan betegség, amely a kiala-
kulásáig is súlyos éveket vesz el az ember életébõl, és meggyógyítani a
szó klasszikus értelmében nem is lehet. Kizárólag tartós absztinenciát
érhet el a beteg, teljes gyógyulást semmiképpen sem. Meg kellett ismer-
nem ezenkívül valamilyen szinten azt a módszertant is, amelyen a szak-
mai munka alapul, hiszen az elõzetes tervek szerint valamikor (ez a va-
lamikor természetesen ma már múlt idõ) a saját tudásom átadásával én
is hozzájárulok majd az arra vállalkozók rehabilitációjához. De ne sza-
ladjunk ennyire elõre.

Az elsõ hetekben a Ház megismerésével egy idõben ki kellett találni
a 11 hónapos szolgálatom feladatait, a módszereket, amelyek szerint dol-
gozni fogok, és meg kellett álmodni, hogy melyek azok a feladatok, prob-
lémák, amelyek megoldásában én is tudok majd segíteni. Ezért minél
több, a Házban zajló programon vettem részt, ismerkedtem az új hellyel,
folyamatosan ötletekkel álltam elõ arra nézve, hogyan lehetek a lehetõ
leghasznosabb.

Ily módon jutottunk el közösen oda, hogy számomra konkrét felada-
tokat határoztunk meg. Elõször is az én feladatommá vált az, hogy a
„Teleszoba” elnevezésû pályázaton nyert pénz révén a valóban hasznos
és fontos eszközök, szolgáltatások kerüljenek be a házba. Itt jegyzem
meg, hogy összesen egy darab alsó középkategóriás személyi számítógép
megvásárlásához elegendõ pénzzel rendelkeztünk, ami nagyon kevés, ha
az ember olyan hálózatot szeretne létrehozni, amely több felhasználó igé-
nyeit is kielégítheti. A „Teleszoba” valójában egy olyan kis „mûhely”,
amely informatikai, irodai eszközöket biztosít a Házban lakók számára,
vagyis azokat a mai életünkben meglehetõsen fontos eszközöket – szá-
mítógép, internet, elektronikus levelezés, telefax stb. – helyezzük el és
adjuk át szabad felhasználásra, amelyekkel nemcsak a munkaerõ-piaci
és társadalmi (és információs társadalmi) reintegrációjuk segíthetõ elõ,
hanem egy olyan réteg felzárkózása is, amely sajnos az életkörülményei
miatt a teljes leszakadásra van ítélve, hiszen önerõbõl szinte egyáltalán
nem tudná fedezni a szükséges költségeket, meg talán nem is lenne meg-
felelõ motivációja arra, hogy ezt megtegye.

Így találtuk ki, hogy ha lehet, mindenképpen több számítógépet sze-
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rezzünk be, azaz próbáljunk meg kialakítani egy olyan „szobát” ahol, ha
ugyan kis csoportokban is, de valamiféle oktatást is meg tudunk valósí-
tani. Ami rögtön az elsõ pillanattól tetszett: eléggé szabad kezet kaptam,
szinte szabadon ötölhettem, találhattam ki, honnan legyen számítógé-
pünk, miképpen taníthatom meg az arra vállalkozókat a PC alapvetõ
használatára, milyen rend szerint lehessen használni a számítógépeket,
és milyen feltételekhez kössük a szabad felhasználást. Tulajdonképpen
nagyon érdekes volt a munkám, hiszen rendkívül szerteágazó feladataim
voltak, így mindig valami újjal foglakozhattam. A következõ néhány be-
kezdésben megkísérlem felvillantani, hogy mivel tudtam hozzájárulni a
BMSzKI-ban a hajléktalan-ellátáshoz, illetve a Váltó-Házban a szenve-
délybeteg hajléktalanok foglalkoztatásához.

Elõször is meg kellett valósítani a „Teleszoba” projektet, amelyhez az
anyagi keret már az érkezésemkor rendelkezésre állt, de az érdemi mun-
ka még nem kezdõdött meg. Arra gondoltam, hogy szerezzünk be (ter-
mészetesen használtan, a szûkös keret miatt) több (4-7) PC-t azért, hogy
a Ház hatvannál több lakója mind tudja használni a számítógépet, és
részt vehessen az alapfokú számítógép-felhasználói oktatáson is. Itt üt-
köztem bele az elsõ gyakorlati problémába, hiszen az egyetlen új számí-
tógép megvásárlására elegendõ pénzbõl kellett megoldani a számítógé-
pek és egyéb eszközök megvásárlását, valamint a hálózatépítést is.

Természetesen a költségmegtakarítás okán szinte az összes informa-
tikával kapcsolatos munkát én végeztem el, de a „vasat”, vagyis a hard-
vereket mindenképpen be kellett valahonnan szerezni. A néhány hetes
tapasztalataimmal a hátam mögött szinte kézenfekvõ volt a megoldás.
Ugyanis már az elsõ hetekben feltûnt, hogy idõnként nagy mennyiségben
érkeznek megmaradt, esetleg csomagolási hibás, vagy lejáró-félben levõ
szavatosságú termékek adományként a hajléktalanellátó intézményekbe.
Az egyik napon ki is pattant a szikra a fejembõl: ugyan, miért is ne
keressem fel a kapcsolataimat? Õk nagyrészt egyetemi informatikus is-
merõseim, akik kisebb-nagyobb intézményeknél a szakmában dolgoznak.
Miért ne kérjek tõlük segítséget? A „vasat” ugyanis nagyobb cégek, szer-
vezetek bizonyos idõközönként részlegesen vagy teljesen lecserélik, és
bár az akár 4-5, vagy 10 éves technológia nekik elavult, a felhasználói
alapismeretek megszerzésére bõven elegendõ.

Ez a rövid írás nem teszi lehetõvé, hogy részletesen leírjam a viszon-
tagságaimat, de higgye el az olvasó, sok mindenben részesül az ember,
amikor az adományszerzés technikáját szeretné kidolgozni, majd tökély-
re fejleszteni.

Azért megemlíteném, hogy 6 komplett, meglehetõsen vén, de tökéle-
tesen mûködõképes személyi számítógépet, hálózati kábeleket, monito-
rokat, kisegítõ szoftvereket, rengeteg tartalék alkatrészt sikerült besze-
reznem, a lehetõ leghivatalosabb, adó-visszatérítést is lehetõvé tevõ ala-
pítványi procedúrával. Így maradhatott elég pénz a hálózati eszközök,
valamint a kicsit modernebb adminisztrációs és egyéb funkciókat meg-
valósító számítógép megvásárlására. Ily módon végeredményben egy szá-
mítógép árából mûködik egy, az irodákban található számítógépeket is
magában foglaló hálózat, amely öt számítógép szabad használatát teszi le-
hetõvé a lakók számára. Szeretném megjegyezni, hogy adományszerzési
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akcióim nem is voltak ennyire célratörõk, mert adományként számos,
nem kimondottan informatikával kapcsolatos tárgyat és terméket is si-
került begyûjtenem. Hiszen a karácsonyi ajándékba csomagolt csokolá-
défigurákon túl hûtõszekrényt, alkoholbetegek számára nagyon hasznos
gyógyszereket és gyógyhatású készítményeket, papírzsebkendõt, vala-
mint fertõtlenítõ sampont is gyûjtöttem, nem is kis mennyiségben.

Mivel a „Teleszoba”-pályázatnak része volt az internetkapcsolat lét-
rehozása is, kézenfekvõ volt, hogy valamilyen nagyobb sávszélességû –
azaz gyors – internet-elõfizetést kérjek, és azt osszam a meg a számító-
gépek között, ezáltal az internet oktatása és szabad felhasználása is le-
hetõvé válik a Ház lakói számára. Az is fontos szempont volt, hogy él-
vezhetõ sebességû legyen az Internet használata.

Amikor már az összes „vas” megvolt, a szükséges telepített szoftve-
rekkel együtt, megkezdõdhetett az oktatás, illetve lehetett gondolkodni
a használat feltételeinek és szabályainak kidolgozásán. Nagyon röviden
foglalom csak össze a lényeget, hiszen a részletek inkább egy szakmai
cikk sorai közé illeszthetõek be. A használat feltétele vagy a tanfolyamon
való aktív részvétel, vagy egy felhasználói alapismeretekrõl tanúskodó
vizsga letétele volt. A lakók között akadt olyan, aki valahol alapszinten
már elsajátította a számítógép-kezelést, így lehetõséget adtam számukra,
hogy egy rövid, 15–20 perces vizsga keretei között bebizonyíthassák:
megfelelõ ismeretekkel rendelkeznek a szabályos használathoz, és nem
okoznak majd kárt a számítógépekben. A mai napig öt olyan lakó vizs-
gázott le, aki valahol másutt sajátította el a számítógépkezelést. Õk a
kidolgozott szabályoknak megfelelõen minden nap a meghatározott idõ-
intervallumban szabadon használhatják a számítógépeket, miközben a
tanfolyamon részt vevõ hallgatók közül ezt azok is megtehetik, akik si-
keres dolgozattal zárták az elsõ témakört, tehát nem tesznek kárt az esz-
közökben.

Ahogyan az imént említettem, a „Teleszoba” számítógépes csoportján
rendszeresen részt vevõ hallgatók itt szerezhetik meg a felhasználói szin-
tû alapismereteket. A tanfolyam tematikáját, az ütemtervet én készítet-
tem el olyan szakkönyvek segítségével, amelyek a kezdõk számára nyúj-
tanak biztos, jó alapokat a további tanuláshoz. Nagy hangsúlyt fektettem
a tempó folyamatos változtatására, annak függvényében, hogy a hallga-
tók milyen ütemben tudnak haladni, hiszen egyáltalán nem volt célom
egy olyanfajta lemorzsolódást elõidézni, amilyen például számos egye-
temen is tapasztalható. Ezért addig nem haladtunk tovább, ameddig min-
denki nem tudta megfelelõ szinten az anyagot. Ha kellett, ismétlõ órákat
iktattam be, ha kellett, megismételtük a kevéssé sikerült dolgozatot, vagy
egyéni konzultációra ültünk össze. Ennek ellenére sajnos meglehetõsen
nagy lett a lemorzsolódás, hiszen a kezdõ 10-es létszámból a vizsgára 2
tanuló jött el, ami nemcsak a kiköltözött vagy visszaesett tanulók távo-
zása miatt alakult így. Elõfordult, hogy valaki a segítség ellenére nem
látta értelmét a számítógéppel való bíbelõdésnek, és még a bevetett po-
zitív motivációt elõmozdító magánakcióim (kérdezz-felelek játék, frutti
jutalommal, szórakozás az interneten stb.) sem tudták maradásra bírni.
Aki azonban a sok nehézség, a fáradságos készülés, a házi feladatok el-
készítése, az önálló gyakorlás mellett kitartó maradt, mára ismeri a szá-
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mítógép felépítését, biztonsággal ki-be, tudja azt kapcsolni, egyénileg
boldogul egy egyszerûbb szövegszerkesztõvel, rendezni tudja az anya-
gait a számítógépen, biztos kézzel keres, olvas, tájékozódik az interneten,
könnyedén küldi el e-mailen a modern kornak megfelelõ, amerikai típu-
sú önéletrajzát bárkinek, hogy csak a legfontosabbakat említsem.

A csoportfoglalkozások általában jó hangulatban teltek, gyakran tér-
tünk el a száraz tananyagtól, és színesítettük a munkát olyan ismeretek-
kel, amelyeket például az internet használatával szerezhettek meg a di-
ákok, akik így az egyik fõ alapelvem megvalósításában segítettek, mi-
szerint a számítógép és internet-használat nem CÉL, hanem inkább esz-
köz, amely napjainkban szinte mindenki számára elengedhetetlenné vált.
Így olvashattam például az UFO-król, az Anonim Alkoholisták honlap-
járól, vagy a repüléstörténetrõl, a beadott házi feladatokban. A célom
természetesen az volt, hogy mindenki képes legyen önálló munkára a
számítógéppel, a szövegszerkesztõvel, bátran forduljon az internethez,
ha valamit keres, tanul, vagy egyszerûen csak kikapcsolódni, szórakozni
szeretne. Örömmel tapasztaltam, hogy még a végsõ vizsga elõtt, de már
valamennyi tudás birtokában többen is gyakoroltak a szabadidejükben,
esetleg leveleket, a legkülönfélébb írásokat állították elõ a számítógépen.
Volt olyan is, aki „idegnyugtató” színes ábrákat, „digitális szõtteseket”
gyártott, és olyan is, aki egyszerûen csak internetes fórumokat, recepteket
és magazinokat olvasgatott.

Összességében ki merem jelenteni, hogy mindenki, aki elvégezte a
tanfolyamot – vagy nagyon közel jutott ehhez, csak éppenséggel nem
vizsgázott le –, bátran használja a számítógépet, eligazodik egy egysze-
rûbb szövegszerkesztõben, ismer sok hasznos internetes helyet (hírpor-
tálok, keresõk, katalógusok, menetrendek stb.), tud böngészni, keresni
az interneten, tudja, hogy milyennek kell lennie egy jól szerkesztett ön-
életrajznak, és adott esetben e-mailen el is tudja küldeni a megszerkesz-
tett anyagait.

A Teleszoba-csoport óráin tehát a legalapvetõbb ismeretektõl kezdtük
a munkát. Mindazonáltal van a Házban egy olyan csoport is, amely nem
igényelt ennyire intenzív tanfolyamot, inkább csak itt-ott be kellett fol-
tozni az esetleges hiányokat a tudásán. Ez a szociális munkások csoport-
ja. Õk szerencsére aktív számítógépfelhasználók, és a mindennapi fel-
adataik ellátásához kielégítõ ismeretekkel rendelkeznek, így elegendõ
volt néha-néha segíteni nekik, ha valamivel nem boldogultak. Ahhoz,
hogy a munkájukat könnyítsem, adomány számítógépekkel és kábelekkel
megoldottam, hogy minden irodában legyen internetcsatlakozás, vala-
mint el lehessen érni a helyi hálózatot és a közös nyomtatót is. Így mos-
tanra legföljebb 2-3 ember osztozik egy számítógépen, és a feladatok el-
osztása is sokkal egyenletesebbé vált; mindenki dolgozhat a saját irodá-
jában a saját anyagaival, bármikor, anélkül, hogy várnia kellene a szá-
mítógépre.

Természetesen egyedüli informatikusként nem volt elég a kapacitá-
som arra, hogy egy sokkal haladóbb, a különbözõ tudásszintek miatt
pedig eléggé szerteágazó tanfolyamot is összeállítsak a szociális munká-
sok számára, de sajnos minden jó ötletet képtelenség megvalósítani. Rá-
adásul mivel minden dolgozó egyetemet, fõiskolát végzett, aktív
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számítógéphasználó, aki tisztában van a tanulás fortélyaival, nem jelent-
het problémát az egyéni tanulás a tengernyi szakirodalom és súgó segít-
ségével. Ennek ellenére remélem, sok hasznos információval tudtam szol-
gálni, hiszen a kérdésekkel, kérésekkel bármikor, bárki megkereshetett,
és meg is talált.

Hadd említsem meg ezen a helyen, hogy a beilleszkedésem a szociális
teambe egyáltalán nem okozott gondot, hiszen mindenki nagyon segítõ-
kész, kedves és türelmes volt az elsõ pillanattól kezdve. A problémákkal,
kérésekkel, kérdésekkel is bátran meg lehetett keresni a munkatársakat.
Valaki mindig segített, meghallgatott. Ily módon bátran kijelenthetem,
hogy nagyon sokat tanultam a Váltó-Házban eltöltött 11 hónap alatt,
olyan nézõpontból is megtanultam a világ dolgait szemlélni, amelyet va-
lószínûleg sohasem ismertem volna meg ilyen alaposan, ha nincs kény-
szersorozás Magyarországon. Sajnos a polgári szolgálatomból már alig
maradt valami, így nemsokára egy új helyen kell majd a beilleszkedést
elkezdenem az elejétõl, ám már látom, hogy sokáig úgy fogom magam
érezni, ahogyan a Váltó-Házban, a meghitt légkör folytán szinte egyetlen
percig sem éreztem magam.

Filozofikus kisteve leszek a monoton ismétlõdõ kérdéssel: „Mit is ke-
resek én itt valójában?”
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