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Mv: Dolgozni, tanulni, játszani egyszerre, sőt esetenként egy időben. Az egyszülős családokban alapból 

két ember helyett kell egyedül helyt állni. Ám most a koronavírus-járvány miatt sokszor a tanárt, az 

óvónőt, sőt a barátokat is helyettesíteni kell. A vonalban Nagy Anna, az Egyszülős Központ vezetője. 

Miben tudnak most segíteni a szülőknek, amikor a személyes találkozás nemigen jöhet szóba? 

Nagy Anna, vezető, Egyszülős Központ: Gyakorlatilag a veszélyhelyzet első napjától kezdve 

igyekezetünk az összes olyan szolgáltatásunkat, amit a személyes térből át lehetett tenni a virtuális 

térbe, át is tenni oda. Tehát továbbra is megvannak azok a szolgáltatásaink, amiket egyébként a 

legtöbbször keresik a szülők. Most is van jogi segítség, most is tudunk az álláskeresésben segíteni, ami 

azt hiszem, hogy ebben a pillanatban még sokkal időszerűbb, mint korábban. Van pszichológiai 

segítség. Illetve ami nagyon fontos még az az, hogy a gyerekeknek, most már nem korrepetálásnak 

hívjuk, hanem online tanulásnak, olyan lehetőséget biztosítunk, hogy rendszeresen hét-nyolc tárgyból 

tanulunk a gyerekekkel. Természetesen szigorúan virtuális módon. 

Mv: Tehát órákat adnak, hogyha úgy tetszik, vagy egyedi személyre szabott korrepetálást biztosítanak, 

hogyha úgy alakul? 

Nagy Anna: Gyakorlatilag egyéni korrepetálást biztosítunk. Ez eddig is volt a központban, de hát eddig 

személyes volt. Az előny viszont, ami úgy látszik, ebben a helyzetben is lehet az, hogy most már 

nemcsak a budapesti gyerekeket érjük el, hanem elérjük az országban az összes olyan gyereket, akinek 

erre szüksége van. 

Mv: Azt mondta, hogy pszichológiai segítséget is próbálnak nyújtani, vagy nyújtanak. Ehhez is egy olyan 

kép tapad az átlagemberben, hogy a személyes jelenlét szükséges. Tehát ott fekszik a beteg a díványon, 

ott ül mellette a pszichológus. Nyilván erre nincsen lehetőség. Hogy megy ez most? 

Nagy Anna: Azt hiszem, hogy azok a családok fogják jobban átvészelni a mostani időszakot, akik 

mentálisan is képesek lesznek talpon maradni. Úgyhogy ezért is tartottuk nagyon fontosnak, hogy 

minél több olyan szolgáltatást, olyan lehetőséget nyújtsunk, ami segít a szülőknek abban, hogy talpon 

maradjanak. Dívány az valóban nincsen, bár én azt hiszem, hogy elég sok szolgáltatásunk van, ahol már 

korábban sem volt ilyen. De az a fajta segítő beszélgetés, az a fajta stresszoldás, amit most online 

módon, és csoportban is el tudnak érni a szülők, nagyon sokat tud segíteni. Éppen ma indul egy olyan 

programunk, aminek az a címe, hogy Én idő a karanténban, amiket itt az előbb felsorolt, hogy mi az a 

rengeteg dolog, amit most egyetlen szülőnek kell ellátnia, én azt hiszem, hogy ez önmagában is elég 

lenne ahhoz, hogy lássuk azt, hogy néha mennyire megoldhatatlannak tűnő feladat az, hogy ezzel mind 

egyetlen egy ember birkózzon meg. És nagyon fontos, hogy ezek a szülők talpon tudjanak maradni, 

hiszen most a következő hetekben, hónapokban ez hát nagyon úgy néz ki, hogy így is fog maradni, ez 

a helyzet. 

  



Mv: Nyilván folyamatosan érkeznek önökhöz a jelzések, a hívások, a kérések. Ez egyfajta probléma 

leltárt is lehetővé teszi. Rálátnak arra, hogy kinek mire van szüksége, és milyen arányban érkeznek a 

különböző kérdések. Mi az, ami most leginkább hiányzik az egyszülősöknek? 

Nagy Anna: Ezeken kívül, amiket az előbb elmondtam, a korábbiakhoz képest több olyan kérés érkezik 

hozzánk, ami nagyon konkrét, kézzel fogható tárgyi segítség. Éppen tegnap fejeztük be az első olyan 

csomagnak az összeállítását, vagy csomagoknak az összeállítását, amiben tartós élelmiszerek vannak. 

Ezt pedig még a holnapi napon el fogjuk juttatni ahhoz az első ötven családhoz, akik jelentkeztek 

hozzánk. Ebben olyan tartós élelmiszerek vannak, amik azért a következő egy-két hétben biztos, hogy 

segítenek, és most kaptunk egy olyan felajánlást is, hogy remélhetőleg egy-két csoki nyuszi, csoki tojás, 

egy-két húsvéti édesség is bele tud kerülni a gyerekeknek. Illetve szintén egy olyan felajánlásból 

kifolyólag, amit a napokban kaptunk, lehetőségünk van most arra, hogy tíz darab laptopot tudjunk 

eljuttatni azokhoz a családokhoz, ahol a gyerek otthoni tanulása nincs, vagy nincs megfelelően 

megoldva. Hiszen akkor, amikor most online térben kell tanulniuk, annak vannak technikai feltételei, 

és ez nem minden családban megoldott. Úgyhogy most nagyon örülök neki, hogy tíz családban ez 

megoldódik. 

Mv: Köszönjük szépen! Nagy Annát, az Egyszülős Központ vezetőjét hallották.  
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