
BESZÁMOLÓ 

a MAKAMOSZ 2017 évi munkájáról 

2017-ben sajnos nagyon kevesen vették ki részüket a munkából. Időnként úgy éreztem, hogy 

feladom, de aztán hajamnál fogva kihúztam magam a gödörből és ígérem, hasonló 

lelkesedéssel –és remélem- energiával szolgálom a szövetséget a még fennmaradó két 

évben. de….. szeretném ha már most gondolkoznátok az utódlásról. 2019. decemberében 

lejár a mandátumunk. 

Ki kell emelnem Ugrin Erzsit, aki az összes képzésünk szakmai programját összeállította, 

vezeti a szupervíziót és a tréningeket, segítő munkánk aktív résztvevője. Gyakorlati 

támogatást kaptam Fazekas Mártától, Molnár Gabitól, Gál Attilától, Bicskei Beától. 

Köszönöm munkájukat, sajnos csak „vatikáni valutával” tudom honorálni segítségüket. 

Örömmel tájékoztatlak benneteket, hogy a 2016-os taglétszám (36 fő) 2017. december 31-ig 

50 fő lett, de sajnos az öröm mellett azt is meg kell említenem, hogy pl. képzéseink 

résztvevőinek nagy hányada nem érzi szükségét szövetségünkhöz való tartozásnak. Erről is 

kíváncsi lennék a véleményetekre. 

Facebook oldalunkat én töltöm fel hírekkel, honlapunkat a készítő működteti a kéréseim 

alapján. A FB-ot kb 40 fő kíséri figyelemmel, általában 1-1 hírt 15-20 fő lájkolja. Szerintetek 

mit kellene tenni annak érdekében, hogy több emberhez jussanak el híreink? 

Mit vállaltunk 2017-ben? 

1./  Bicskei Bea és Ugrin Erzsi megírta a levelet Handó Tündének, de válasz a mai napig 

nem érkezett. Javaslom, hogy fogalmazzunk meg ismételten egy másik (talán konkrétabb) 

levelet, hátha arra már reagálni fognak. 

2./ Fazekas Márta (Kardos Feri, Csapár Joli, Patai Judit, Ugrin Erzsi információi alapján) 

több címlistát készített (az összes Járási Hivatal, Családsegítők, Gyejók) 

3./ Folyamatosan bombázom a címlistán szereplőket információkkal képzéseinkről, 

szupervízióról, segítségünk felajánlásáról. Úgy érzékelem, hogy talán ősz vége felé elindult 

egy lassú folyamat. Két helyről kaptunk árajánlat-tételi kérést képzésre és egy helyről 

szupervízióra.  Egyelőre válasz még nem érkezett.  

4./ Akkreditáltattuk Ugrin Erzsi és Molnár Gabi által elkészített Műhely munkát 

(Kapcsolattartás a gyakorlatban címmel), melynek az ősz folyamán elkészítettem a 

dokumentációját és beadtam, de a mai napig írásbeli választ nem kaptunk. Mindennek 

ellenére meghirdettük januári kezdéssel, 2 fő jelentkezett. Szerintetek miért? 

5./ Regionális találkozók előkészítését vállalta:  
Lászlóné Patay Judit: Celldömölk, Sárvár, Kőszeg 

  Lócziné Farkas Zsuzsanna Martonvásár 
  Csapár Jolán Bicske. 
Sajnos ezekből egy sem valósult meg és nem is tudok róla, hogy 2018-ban lehetőség lenne a 
megvalósításra. Nagyon sajnálom, hiszen a bajai példa mutatja, hogy hasznosak ezek a 
találkozók. 



6./ MAKAMOSZ piknikre 3 fő jelentkezett, s így elmaradt. Úgy gondolom, hogy nem 
erőlködöm tovább azon, hogy a tagság közelebb kerüljön egymáshoz, így letettem a piknik 
szervezéséről, ha egyetértetek vele. 
 
Mit tettünk még 2017-ben? 
 
7./ Meghirdettük mind az 5 akkreditált képzésünk téli-tavaszi és őszi-téli dátummal. Ebből 
két képzésünk valósult meg (Gyermekközpontú közvetítés 12 fő részvételével tavasszal, és 
Készség-karbantartó tréningünket 8 fő részvételével ősszel.) Sajnos látványos anyagi 
nyereséget nem hozott. A Vezetőséggel átbeszéltük ennek okát, s arra a következtetésre 
jutottunk, hogy azért, hogy minél többen jöjjenek, nagyon magas árkedvezményt adtunk, 
továbbá az őszi képzésünk minimál létszáma sem volt meg (az utolsó pillanatban mondta le két 
fő, de Erzsivel úgy döntöttünk, hogy fontos, hogy megtartsuk.) 2018-tól már csökkentett 
kedvezménnyel kerültek meghirdetésre képzéseink, de szeretném, ha erről majd elmondanátok 
a véleményeteket. Feleslegesen erőlködünk? Nincs is a szakmai fejlődésre igény? 
 
8./ Terveink szerint 2 havonta szerettünk volna szupervíziót tartani Ugrin Erzsi vezetésével, 
ebből 3 valósult meg igen alacsony létszámmal. Ismét elgondolkoztató számomra, hogy a 
szociális szférában dolgozók miért nem tartják fontosnak saját segítői szerepük fejlesztését. 
Erről is beszéljünk. Mi fontosnak tartjuk, szerintetek miért nincs rá igény? 
 
9./ 2017. június 7-én ismét voltunk Baján regionális találkozón Ugrin Erzsivel és Bicskei 
Beával. Ez számunkra az etalon! Ügyvédek, bírók, gyámügyesek, rendőrök és szociális 
munkások összefogásából nagyszerű együttműködés született a segítségünkkel.  
 
10./ Május 10-én Gödöllőn, december 12-én Mosonmagyaróváron jártunk Ugrin Erzsivel. 
Tapasztalatunk katasztrofális! Borzasztóan –többek között értelmetlenül is- leterhelt, kiégett,  
kapcsolatügyeletet nem működtető csoportokkal beszélgettünk.  
 
11./ 2017 februárban a spanyol két tannyelvű gimnáziumban tartottam órákat a diákoknak 
Egészségnap keretében a mediációról. A sikert mi sem bizonyítja jobban, hogy idén is várnak. 
Erzsi nagyon sikeres előadást tartott a XII. kerületben, érdekes tapasztalásai voltak. Ebben az 
évben is igyekszünk minden kérésnek-felkérésnek eleget tenni. Véleményem szerint fontos, 
hogy lássanak-halljanak minket személyesen is. 
 
12./ 2017. június 13-án volt közgyűlésünk és plusz két alkalommal elnökségi ülésünk. 
Sajnos leginkább Erzsivel dugtuk össze a fejünket keresve a továbblépés lehetőségét. 
 
Remélem, hogy mindenki tisztában van vele, ezt a munkát önkéntes alapon végezzük. A termet 
térítésmentesen biztosítom a MAKAMOSZ számára, utazásaink költségeit saját magunk 
fedezzük és a saját szabadidőnkből. (Útiköltséget a meghívó fél rendezi, de az sem biztos, hogy 
egy kávét kapunk.) Erzsi is és én is erőnkön felüli energiával toljuk a szekeret, de szeretnénk, 
ha nemcsak mi, hanem tagjaink is raknának bele energiát, nemcsak a tagság előnyeit 
kimazsolázva.  
 

Budapest, 2018. január 30.    Köves Zsuzsanna 

                 elnök 

 


