
Két éve segíti a gyermeküket egyedül nevelő anyákat és apákat az 
Egyszülős Központ  

 
Mv: Háromnegyed kilenc múlt kettő perccel. A nyaraltatástól a jogi tanácsadáson keresztül az 
állásbörzéig, két éve segíti a gyermeküket egyedül nevelő anyákat, apákat az Egyszülős Központ. 
Magyarországon háromszázezer olyan család van, ahol hiányzik az anya vagy az apa, és félmillió olyan 
gyermek van, akik gyakran akkor is hátrányba kerülnek az élet több területén is, ha a szülő, az egy 
szülő erőn felül próbál teljesíteni a másik helyett is. Stúdiónk vendége Nagy Anna, az Egyedülálló 
Szülők Klubja Alapítvány elnöke. Anyát, apát nem tudnak pótolni nyilván ebben az Egyszülős 
Központban, de miben tudnak segíteni?  
 
Nagy Anna, elnök, Egyedülálló Szülők Klubja Alapítvány: Szinte minden másban. Lehet, hogy gyakorlati 
segítségért jön hozzánk valaki, például amit említett, jogi tanácsadásra, pszichológushoz, 
munkavállalási segítséget, valaki munkát keres. De lehet, hogy valaki közösségre vágyik, hiszen 
egyedül gyereket nevelni, azért az egy nagyon magányos dolog. És sokszor az adja a legnagyobb erőt, 
hogyha olyanokkal találkozhatunk, olyanokkal beszélhetünk, akik már túljutottak ezen a nehéz 
helyzeten vagy a nehéz részén. És hát, természetesen a gyerekeket, hiszen rengeteg gyerek jár hozzánk, 
nagyon sokféle programunk, nagyon sokféle szolgáltatásunk van a gyerekeknek. Hiszen ha jobban 
belegondolunk, ennek az egész központnak a legfontosabb célja mégiscsak az, hogy a gyerekek jól 
legyenek. Hiszen ha a szülőket megerősítjük, ha a szülők jobban vannak, akkor az egész család jobban 
fog működni.  
 
Mv: Igen, csak hát, itt ugye, félmillió gyermekről van szó, ami azért egy döbbenetesen nagy szám. És 
nyilván ezek a gyerekek nagyon-nagyon különböző élethelyzetben vannak. Tehát van olyan, amikor 
bár egy szülő neveli a gyermeket, de a másik szülő is részt vesz, ha csak a távolból is, a család életében. 
Ha máshogy nem, akkor legalább fizeti rendesen a tartásdíjat, az viszont valóban egy észrevehető 
összeg, tehát anyagi segítséget nyújt. Vagy akár ő maga is kiveszi a részét a konkrét 
gyermeknevelésben, és vannak azok a szülők, akiket teljesen magukra hagytak. Hogyan kerülnek a 
látókörükbe a leginkább rászorultak?  
 
Nagy Anna: Azt hiszem, hogy kevés ilyen nagyon sokszínű társadalmi csoport van, mint az egyszülősök. 
Hiszen valóban, amiket említett, az két példa, de most már amikor az egy hetet itt van a gyerek, egy 
hetet ott van, tíz napot itt van, négy napot ott van, tehát rengetegféle lehetőség van, és hát, nem 
beszélve azokról, ahol meghal az egyik szülő, nem beszélve azokról, akik mondjuk, egyedül fogadnak 
örökbe egy gyereket, tehát rengeteg élethelyzet van. Én még két egyforma élettel nem találkoztam ott 
az Egyszülős Központban. És hát, én azt gondolom, hogy ami a mi legfontosabb dolgunk az, hogy a 
legrászorultabbakra, és itt nem csak anyagi értelemben, és fontos, hogy nem csak anyagi értelemben 
rászorultakra, hanem akik lelkileg, élethelyzetükből adódóan rászorultak, a lehető legjobban és 
leghatékonyabban elérjünk. Ennek például nagyon fontos módja az, hogy én most itt ülök és 
beszélhetek erről a központról, hiszen azok, akik hallgatják most ezt a reggeli műsort, lehet, hogy ők 
maguk is érintettek, és korábban nem tudták, hogy van ilyen lehetőség. Minden kommunikációs 
csatornát felhasználunk, amit csak lehet. És én azt hiszem, hogy az egyik legjobb, talán nem jó szó, de 
reklám nekünk az, hogy ezek a szülők egymásnak is elmesélik. A játszótéren, az iskolában, a 
munkahelyen, hogy segítséget kaptak, hogy támogatást kaptak, hogy járnak hozzánk programokra, 
rendezvényekre, és én azt hiszem, hogy talán ez az egyik leghatékonyabb módja. 
 
 Mv: Sokszor, amikor segíteni kell, akkor kiderül, hogy az, aki segítségre szorul, pontosan nem is tudja 
azt megmondani, hogy mire lenne leginkább szüksége. Hogy kezdődik önökkel az ismerkedés? Egy 
állapotfelméréssel?  
 
Nagy Anna: Nagyon gyakori az, hogy valaki odajön hozzánk, belép az Egyszülős Központba, eleve 
meglátja, hogy Egyszülős Központot kiírva az ajtó fölött, és hogy eleinte az emberek csak kukucskáltak 
be, hogy vajon itt mi történik. Belép, körülnéz, felméri, hogy hol van. Ez egy nagyon barátságos, nagyon 
jó hangulatú hely egyébként, ahol mi vagyunk, és aztán odamegy a kolléganőmhöz az ügyfélszolgálatra, 
és azt mondja, hogy én nem tudom pontosan, mit szeretnék, csak azt szeretném tudni, hogy itt miben 



tudnak segíteni. És akkor elkezdünk beszélgetni vele, és akkor nagyon hamar kiderül, hogy mik azok a 
lehetőségek, amiben mi támogatást vagy segítséget tudunk nyújtani.  
 
Mv: Nagyon különböző területeken segítenek. Jogi tanácsokat adnak, megpróbálnak állást keríteni, 
állásbörzéket tartanak, van táboroztatási programjuk, krízishelyzetekben is segítenek. Ez nekem azt 
jelenti, hogy vannak jogászaik, vannak anyagi forrásaik, vannak HR-szakembereik. Ez egy komplett 
üzem gyakorlatilag?  
 
Nagy Anna: Azt gondolom, hogy az mostanra valóban már egy komplett üzem lett, és hát, tényleg ez 
egy nagyon nagy és nagyon professzionális csapat, aki ezzel foglalkozik. Mi, akik ott dolgozunk, 
létszámban legalábbis egy kisebbik részét képviseljük azoknak, akik segítenek. Hiszen mi most 13-14-
en dolgozunk a központban, viszont több mint 80 olyan önkéntesünk van, akik az idejüket, a 
szakértelmüket, a tudásukat, a lelküket beleadják ebbe a munkába, és akár hetente vagy hetente 
többször is eljönnek hozzánk segíteni.  
 
Mv: Ingyen segítenek?  
 
Nagy Anna: Teljesen ingyen. És az összes szolgáltatásunk is ingyenes. Ez nagyon fontos, hogy nem lehet 
akadálya annak, hogy valaki mondjuk, megfelelő jogi felkészítést kapjon az, hogy van vagy nincs rá 
pénze, és természetesen közben, amíg ezek a szolgáltatások folynak, közben van egy játszóházunk, 
ahova be lehet tenni a gyereket, hiszen hova tegye a gyereket az, aki egyedül nevel? 
 
Mv: Egy picikét akkor mondjuk az aktuális programról vagy pályázatról. Táboroztatásig hogy lehet 
például önökkel eljutni? Kell-e pályázni, mit kell hozni, mi kell ehhez, mekkora a verseny?  
 
Nagy Anna: Ahhoz, hogy valaki bármilyen szolgáltatást igénybe vegyen nálunk, egy dologra van 
szükség, valamilyen módon meg kell mutatnia, hogy ő valóban egyedül nevel. Jelenleg ez a családi 
pótlék papír, amin látszik ez a különbség. De hogy egészen őszinte legyek, ha valaki bejön és azt 
mondja, hogy ő most bajban van, mondjuk éppen most válnak, még nincsenek meg a papírjai, de neki 
segítségre van szüksége, akkor nem fogjuk azt mondani neki, hogy menjen haza. És onnantól kezdve, 
hogyha ő már gyakorlatilag tagsággal rendelkezik vagy tag nálunk, akkor onnantól kezdve az összes 
szolgáltatást megkaphatja. Jelentkezhet táborozni, jelentkezhet korrepetálásra, és az egyetlen 
kiválasztási szempont általában az szokott lenni, hogy ki az, aki előbb jön. Tehát nem szeretünk 
válogatni a családok közt.  
 
Mv: Akkor viszont ez azt is feltételezi, hogy önöknél gyakorlatilag a figyelem, az folyamatos. Tehát nem 
úgy működnek, mint például egy hivatal vagy egy ilyen hivatásos segítő, egy állami segítő, akkor 
mondjuk így, hogy bemegyek, odaadom az igazolványomat, felveszik az adataimat, rám néznek, 
köszönjük, majd értesítjük, hogyha van önre szabott állás, és akkor mehetek Isten hírével. Hanem itt 
ez szerintem akkor lehet hatékony, hogyha egy folytonos figyelem van, és az, aki belép önökhöz, az 
egyben egy közösségbe is kerül. Ez így működik-e, vagy ez túl szép ahhoz, hogy igaz legyen?  
 
Nagy Anna: Ez tényleg ilyen szép és igaz. Tehát mi valóban nem vagyunk egy hivatal, és nem is lehetünk 
egy hivatal. Hiszen nálunk nem esetek vannak, nem akták vannak, hanem sorsok vannak, emberek 
vannak, családok, gyerekek. És nagyon fontos az is, hogy amikor azt látjuk, hogy valamire olyan igény 
van, ami nálunk még nincsen, hogy a lehető leghamarabb el tudjuk indítani. Például amikor kiderült 
az, hogy többen jöttek hozzánk olyan egyedül nevelő szülők, akik sérült gyereket nevelnek egyedül, 
akkor nem is volt kérdés, hogy nagyon gyorsan el kell olyan programokat indítani, ami célzottan nekik 
szól. Hiszen amikor kiderül, hogy a gyerekkel valami gond van, nem pont úgy működnek a dolgok, mint 
ahogy a szülők tervezték, akkor sajnos nem ritka az, hogy az egyik szülő elmegy. Nem viszi tovább ezt 
az életet. És ottmarad az a másik ebben a fokozottan nehéz helyzetben. Tehát az, hogy nekik külön 
segítséget nyújtsunk, az például ennek az évnek is az egyik kiemelt feladata, és nagyon fontos az, hogy 
ezekre az igényekre minél hamarabb és minél rugalmasabban tudjunk reagálni.  
 
 



Mv: Nemcsak a rászorulókkal kell, hogy kapcsolatban álljanak, hanem azokkal is, akik a hosszú távú 
segítséget adják, tehát bizonyos értelemben önök közvetítenek is. Tehát például hogyha valaki munkát 
keres egyedülálló szülőként, annak azért egy munkáltató tud hosszú távon segíteni. Mivel tudják 
meggyőzni azt, hogy érdemes egy egyedülálló, gyermekét egyedül nevelő édesanyát vagy édesapát 
alkalmazni?  
 
Nagy Anna: Bizonyos értelemben szerencsés helyzetben vagyunk most, és szerencsés időt élünk 
munkavállalás szempontjából, hiszen most ott vagyunk, hogy a cégek keresik a munkaerőt. Most nem 
az van, hogy hosszú sorok állnak a vállalatok előtt, hanem pont fordítva. Tehát amikor odajön hozzánk 
valaki és azt mondja, hogy ő hatórás munkát keres, vagy ő rugalmasabb munkát keres, vagy ő nem 
tudom, három gyereket nevel egyedül, és ezért másfajta beosztás kell neki, azt gondolom, hogy ezen a 
keresleti piacon, legalábbis a cégek részéről hajlandóak és jobban hajlandóak rugalmasak lenni.  

 

Szereplők Nagy Anna, elnök,  
Műsorvezetők Ujhelyi Zoltán  

Műsor Jó reggelt, Magyarország!  
Forrás Kossuth Rádió  
 


