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ÁGOTA® sport-életrend szükségessége és perspektívái a 

gyermekvédelmi gondoskodásban élő fiatalok körében 
 

1. Bevezetés, avagy a futball sport-életrend jelentősége 

 
1.1 „Grassroots” perspektívája a családból kiemelt gyermekek jövőjének 

szolgálatában 
 

Gyakran gondoljuk azt, hogy a családból kiemelt gyermekek és fiatalok legnagyobb 

problémáját csak úgy képzelhetjük el, mint akiket nem szerettek, akikhez nem ragaszkodtak, 

és általában minden olyan jelentéstartalmat ruházunk rájuk, melyek körében Ők maguk 

csupán passzív alanyai lehetnek a számtalan sérelemnek, ami érte őket életük folyamán. 

Tapasztalataink szerint legalább annyira tragikus az is, ha Ők azok, akik nem 

szerethetnek vagy ragaszkodhatnak, azaz minden olyan hiány, ami a bármire való cselekvés, 

vagy ha úgy tetszik aktivitás nélküliség (ennek lehetőségétől való megfosztottság) miatt, 

kimaradhat az életükből. Hisszük, hogy ezek a gyermekek és fiatalok, akiket általában csak 

„állami gondozottakként” ismer a társadalom, szenvednek attól is, ha nem szerethetnek és 

ragaszkodhatnak akár valakihez, vagy bármihez, ami étéket képviselhet számukra. 

Ugyanakkor azt is megtapasztalhattuk már, hogy mennyire képesek fejlődni, gyógyulni 

számos területen akkor, ha Ők maguk is szerethetnek, ragaszkodhatnak vagy tevőlegesen 

megküzdhetnek bármiért is, amitől többekké és kiteljesedettebbekké válhatnak.  

Kollégáink körében gyakran vitatott az a kérdés, hogy melyek a legcélravezetőbb 

aktivitási formák, melyek jól hatnak gyermekeinkre, és fejleszthetik a bármiben való 

megküzdési készségüket, képességüket. Úgy érzzük, minden olyan erőfeszítés, megküzdés, 

ami sikert adhat számukra, vagy amivel megélhetik a valahova tartozás érzését, az minden 

bizonnyal csak segítheti, támogathatja, vagy akár gyógyíthatja Őket megsebzettségeikben. 

 

 
 

Igen, ki kell, hogy mondjuk, minden, ami személyiségüket építő aktivitásra ösztönzi, az 

kétségtelenül terapeutikus hozadékot nyújthat a velük való nevelői feladatvállalások 

szolgálatában.  Ezen aktivitások lehetőségtárában óriási alternatívát jelent a sport, így a 

tömegsportok kontextusában akár a futball is. 
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Nemrég (barátainknak köszönhetően) tájékozódhattunk arról, hogy mit nyújthat a 

„Grassroots”, a szociálisan halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeknek és fiataloknak. 

Francia országban csaknem egy hétig tanulmányozhattuk az ezzel kapcsolatos programokat, 

és gyűjthettünk tapasztalatokat ezen a téren.  

 

 

Mi is az a „Grassroots”? 

 

A Magyar Labdarúgó Szövetség (továbbiakban MLSZ) által közzétett információk 

alapján (http://www.mlsz.hu/2012/10/grassroots_bemutatkozas/), a „Grassroots”, a nem 

professzinonális labdarúgó tevékenységek gyűjtőfogalma. 

 

Nem tartalmazza az elittel foglalkozó professzionális klubok csapatait, azok 

akadémiáit, a kiválogatott fiatalokból álló ifjúsági csapatait, a felnőtt és korosztályos 

válogatottakat. Azonban tartalmaz minden mást a gyermek futballtól az öregfiúkig. 

 

 

Az MLSZ honlapjának tájékoztatása alapján: 

 

 

 

http://www.mlsz.hu/2012/10/grassroots_bemutatkozas/
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A Grassroots-fejlesztés alapvető értékei 

 

 

2. A gyermekvédelmi gondoskodásban élők egészségi, mentális 

állapotáról és sporthoz való viszonyukról, kutatási 

tapasztalataink tükrében 
 

Az ÁGOTA
®
 Kutatás 2004 és 2010 közt valósult meg. Ebben a 6 éves kutatói 

munkában, ahogyan arra már máshol is utaltunk, hatféle bevizsgálási mód mellett döntöttünk. 

Ezek széleskörű ismeretet nyújthatnak alapítványunk alapító okiratában is megfogalmazott 

célkitűzései elérésében. Itt azért fontos ezekről írni, mert látnunk kell, hogy milyen az állami 

gondoskodásban élők életének nehézsége, veszélye és gyakori valósága. Ezekre mutat rá 

országos kutatásunk is.  

 

Vizsgálati módszereink és az abban közreműködők: 

 

1.-Személyes lekérdezésen alapuló (kérdezőbiztossal) kérdőíves vizsgálat 9-18 év 

közötti gyermekek és fiatalok körében: Ebben az adatgyűjtésben 117 fő kérdezőbiztos 

bevonásával, 1732 fő gyermeket és fiatalt interjúvoltunk meg az ország gyermekotthonaiban. 

Komoly támaszt jelentett ezen országosan is reprezentatív adatgyűjtésben a Szegedi 

Tudományegyetem Szociológia Tanszéke, ill. annak oktatói (kutatás-módszertani előadói). 

Nemcsak a kérdezőbiztosokat képezték ki, melyek jelentős hányada maga is szociológus 

egyetemi hallgató volt, hanem számos kutatásmetodikai kérdésben nyújtottak hasznos 

támogatást. 

 

2.-Fókuszcsoportos vizsgálat a gyermekvédelmi gondoskodásban élő 8-12 év közötti 

gyermekek esetében: E vizsgálatban a kutatásunkban résztvevő klinikai gyermek-

szakpszichológusi és pedagógusi team munkálkodott. 
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3.-Szociometriai vizsgálat általános és középiskolás 8-18 év közötti gyermekeknél: 

Ugyancsak pszichológusaink, pedagógusaink és szociális munkásaink közreműködésével 

valósult meg. 

 

4.-Diagnosztikus klienscsoportok a 15-24 év közötti fiataloknál: Ezen 

klienscsoportjaink többek közt a szociálterápiás szerepjáték mint pszichoszociális módszer 

használatával zajlottak. Ezen módszer egyben kiváló diagnosztikai eszköz is a 

pszichoszociális segítségvállalásban. Ezeket minden esetben szociálterápiás csoportterapeuta, 

pedagógus, szociális munkás és pszichológus vezette, akik e módszer különböző szinten 

képzett alkalmazói is egyben. 

 

5.-Kvalitatív interjúk (egyéni és csoportos beszélgetések) az állami gondoskodásból 

kikerültek körében 22 és 45 év köztieknél: Itt szociológusi közreműködéssel történtek az 

interjúfelvételek. Ám ezek legtöbbje valódi beszélgetés. 

 

6.-Nem beavatkozó megfigyelések során valamennyi, a kutatásunk megvalósításában 

közreműködő munkatársunk tapasztalataira hagyatkozhattunk. 

 

 
 

Fontos leszögeznünk, hogy minden itt bemutatott adatunk országosan reprezentatív, 

a fent említett korosztályra és populációra vonatkozóan 

 Az alábbiakban bemutatott alapeloszlások komoly elmélyülést nyújthatnak a családból 

kiemelt gyermekek és fiatalok élet állapotbéli jellemzőiről. Minderre azért is van nagy 

szükség, hogy világosan láthassuk, hogy mért lehet életükben fontos egy kialakítható sport-

életrend. Viszont mindenekelőtt látnunk kell azt, hogy milyen jellemzőik vannak 

hétköznapjaiknak az alább bemutatott életterületek mentén. 

 

2.1 Egészségi állapotról 

Egészség 

 
Az alábbi skálán hol helyeznéd el magad egészségi állapotod alapján? 
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 Gyakoriság Érvényes 

százalék 

1 15 0,9 

2 23 1,3 

3 74 4,3 

4 263 15,2 

5 313 18,1 

6 447 25,8 

7 595 34,4 

Összesen 1730 100,0 

 

Az egészségi állapotról szóló önbesorolásos kérdést egy hétfokozatú skála 

segítségével mértük, melyen az 1-es érték a beteg, a 7-es érték pedig az egészséges állapotot 

jelöli. A leggyakoribb válasz a 7-es volt, ezt a fiatalok több mint harmada (34,4%) állította 

magáról, míg a szintén igen jónak számító 6-os értéket több mint negyedük (25,8%) 

választotta, de a még mindig “nem rossz” 5-öst is ötöd részük jelölte meg. Különböző, nem 

súlyos egészségügyi problémákkal küzd a válaszadók csaknem hatoda (15,2%), de 

megnyugtató, hogy a súlyosnak nevezhető problémája (1-3. érték) csak 6,5 %-uknak van ezen 

önbesorolásos kérdés szerint. A hétfokozatú skálán a válaszok átlaga 5,63 volt. 

 
Van-e olyan betegséged, ami miatt rendszeresen gyógyszert kell szedned? 

 

 Gyakoriság Érvényes 

százalék 

nincs 1478 85,5 

van 250 14,5 

Összesen 1728 100,0 

 

Az erős egészségtudatot igazolja vissza az, hogy a válaszadók többsége (85,5%) nem 

szed rendszeresen semmiféle gyógyszert. A gyógyszert szedő válaszadók (14,5%) által 

említett betegségek három nagy csoportba sorolhatók: 1. asztmatikus illetve allergének okozta 

problémák (a fiatalkorban leggyakoribb asztmatípus a szervezet allergénekkel szembeni 

ellenállásának csökkenésével párhuzamosan fellépő asthma bronchiale elnevezésű betegség, 

melynek kezdeti stádiumában csak allergiás tünetek tapasztalhatók, melyeket légúti 

betegségek követhetnek); 2. neurotikus illetve lelki problémák (hiperaktivitás, szorongás, 

agresszivitás, figyelemzavar, melyeket különböző nyugtatókkal kezelnek, s amelyek 

stresszorként a szervezet immunrendszerének fokozott igénybe vétele miatt az asztmatikus 

problémák kiváltó okai is lehetnek); 3. Ásványianyag, vitamin, illetve nyomelemhiányra 

visszavezethető panaszok (ínyvérzés, orrvérzés, kalciumhiány, vashiány, stb.) melyek 

azonban a nem kielégítő táplálkozás mellett a neurotikus problémák következtében is 

előállhatnak: a család nyújtotta stabilitás és a harmónia hiánya olyan szomatikus tüneteket 

produkál, melyek következtében a szervezet hamar feléli tartalékait, s emiatt hiánybetegségek 

léphetnek fel, ami az immunrendszer instabilitásához vezethet. Látható tehát, hogy a 

megkérdezett fiatalok által említett három problémakör összefüggő tünetegyüttest alkot. 
Figyelemmel kíséri-e valaki felnőtt a betegséged az otthonban? 

 

 Gyakoriság Érvényes 

százalék 

igen 210 85,7 

nem 35 14,3 

Összesen 245 100,0 
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A rendszeresen gyógyszert szedők nagy többségének (85,7%) az a véleménye, hogy az 

otthon falain belül van olyan felnőtt, akihez egészségügyi problémáival fordulhat, aki 

figyelemmel kíséri állapotát. 

 
Ez a betegség akadályoz-e Téged a tanulásban, munkában, a mindennapi életedben? 

 
 Gyakoriság Érvényes százalék 

nem 154 62,9 

igen, kis mértékben 54 22,0 

igen, nagy mértékben 37 15,1 

Összesen 245 100,0 

 

Az egészségügyi problémák mindennapokra gyakorolt hatása a gyógyszert szedő 

fiatalok több mint felének (62,9%) nem számottevő, míg csaknem negyed részük (22%) 

kismértékű kényelmetlenségről számol be betegsége elviselésének kapcsán. 15%-uk viszont 

úgy érzi, hogy állapota rendkívül hátrányos helyzetbe kényszeríti. 
 

Milyen gyakran szoktál otthon maradni kisebb betegség (nátha, influenza) miatt? 
 

 Gyakoriság Érvényes 

százalék 

ritkán, évente egyszer-kétszer 790 46,0 

szinte soha 597 34,8 

két-három havonta 198 11,5 

szinte havonta 132 7,7 

Összesen 1717 100,0 

 

A válaszadók nagy többsége (80,8%) ritkán vagy alig hiányzik az iskolából 

kisebbbetegségek miatt, míg nagyjából egy tizedük (11,5%) két-három havonta betegségének 

fokozott pihenéssel járó kúrálását igényli. 

 
Jó dolog ilyen kisebb betegséggel otthon maradni? 

 

 Gyakoriság Érvényes százalék 

nem 1086 65,3 

igen 577 34,7 

Összesen 1663 100,0 

 

Az iskolából, közösségi életből e kisebb betegségek miatt kimaradni a fiatalok 

többsége (65,3%) szerint elkerülendő dolog, míg egy harmaduk (34,7%) számára nem jelent 

problémát az, ha egészségügyi problémája miatt elvonulhat e színterekről. 
 

Azok, akik nem akarnak kisebb egészségügyi problémáik miatt kimaradni az iskolából 

leginkább a tanulmányi eredmények romlásától félnek, vagyis a mulasztott órák pótlásának 

nehézségeit említik elsődleges okként, akik viszont szeretik az efféle igazolt 

távolmaradásokat, éppen ezek pihentető, lelki-érzelmi rekreációs mivoltára mutatnak rá. 
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2.2 Mentális állapotról 
 

Szokott-e rossz kedved, rossz hangulatod lenni? 
 

 Gyakoriság Érvényes százalék 

szinte soha 117 6,8 

ritkán előfordul 764 44,2 

gyakran 582 33,6 

nagyon gyakran 267 15,4 

Összesen 1730 100,0 

 

Bár a válaszok erre a kérdésre több, mint felerészben (51%) nemlegesek, vagy ritka, 

múló rosszkedvről szólnak, majdnem ugyanennyien (49%) jelezték, hogy a rossz hangulat 

életük állandó kísérője. 

 
Vannak-e rossz, félelmetes álmaid? 

 

 Gyakoriság Érvényes 

százalék 

nincs 1004 58,1 

van 725 41,9 

Összesen 1729 100,0 

 

Noha a rossz álmokról a válaszadó fiatalok több mint fele (58,1%) nem számolt be, 

igen jelentős hányaduk (41,9%) e kellemetlen tünetek meglétéről is nyilatkozott. 
 

Gondoltál-e már arra valaha is, hogy nincs értelme az életednek? 
 

 Gyakoriság Érvényes százalék 

nem 877 50,8 

igen 851 49,2 

Összesen 1728 100,0 
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Komoly problémát vetít előre az élet értelmetlenségéről szóló kérdés: a 

válaszadóknak éppenhogy csak a fele (50,8%) gondolja úgy, hogy az életet értelmes 

célokkal is meg lehet tölteni, míg a másik csoportban (49,2%) felmerült már az élet 

értelmetlenségének a képzete. 
 

Próbáltál-e már véget vetni az életednek? 
 

 Gyakoriság Érvényes 

százalék 

nem 1431 82,9 

igen 295 17,1 

Összesen 1726 100,0 
 

További aggodalomra ad okot, hogy a válaszadó fiatalok csaknem hatod része 

(17,1%) már végrehajtott valamilyen formában öngyilkossági kísérletet. 
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Számodra mennyire fontos az egészség megőrzése? 
 

 Gyakoriság Érvényes 

százalék 

egyáltalán nem fontos 25 1,4 

nem fontos 34 2,0 

fontos 499 28,9 

nagyon fontos 1171 67,7 

Összesen 1729 100,0 

 

 

 

 

A fentebbi elvont gondolatokon túl azonban a mindennapi életvitel szintjén az állami 

gondoskodásban élő fiatalok nagy része egészséges életigenléssel viseltetik az egészséges, 

civilizált életmód kérdéséhez. Az egészség megőrzéséről mindössze 3,4%-uk állítja, hogy 

elhanyagolandó probléma, míg 96,6%-uk fontosnak, vagy nagyon fontosnak tartja azt. 

 

 
 

 

Számodra mennyire fontos az egészséges, rendszeres étkezés? 
 

 Gyakoriság Érvényes százalék 

egyáltalán nem fontos 30 1,7 

nem fontos 132 7,6 

fontos 598 34,5 

nagyon fontos 971 56,1 

Összesen 1731 100,0 

 

A rendszeres étkezésről alkotott véleménye is egészséges, életigenlő módon alakul a 

válaszadók nagy többségének, ugyanis kilenc tizedük (90,6%) fontosnak vagy nagyon 

fontosnak tartja a helyes táplálkozás meglétét. 
 

Számodra mennyire fontos a rendszeres fürdés, tisztálkodás? 
 

 Gyakoriság Érvényes százalék 

egyáltalán nem fontos 2 0,1 

nem fontos 5 0,3 

fontos 225 13,0 

nagyon fontos 1499 86,6 

Összesen 1731 100,0 

 

A rendszeres fürdés és tisztálkodás tekintetében a válaszadó fiatalok 99,6%-a azon a 

véleményen van, hogy e tevékenység fontos, vagy nagyon fontos része a mindennapoknak. 
 

Számodra mennyire fontos a rendszeres fogmosás? 
 

 Gyakoriság Érvényes százalék 

egyáltalán nem fontos 5 ,3 

nem fontos 23 1,3 

fontos 334 19,3 

nagyon fontos 1369 79,1 
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Összesen 1731 100,0 

 

A fogmosás kérdésében is rendkívül egységes az ezt kiemelten kezelők aránya, 

ugyanis 98,4% állítja, hogy ez is elengedhetetlen velejárója a mindennapoknak. 

 

 

2.3 Sport 
 

 

Számodra mennyire fontos a sportolás, testedzés? 
 

 Gyakoriság Érvényes százalék 

egyáltalán nem fontos 65 3,8 

nem fontos 185 10,7 

fontos 672 38,9 

nagyon fontos 807 46,7 

Összesen 1729 100,0 

 

A sportolást és a rendszeres testedzést is meggyőző többséggel támogatják a 

válaszadók, minthogy csak 14,4%-uk tartja elhanyagolhatónak e tevékenységformákat. 

 

 

 
Számodra mennyire fontos a pihenés, regenerálódás? 

 

 Gyakoriság Érvényes százalék 

egyáltalán nem fontos 28 1,6 

nem fontos 112 6,5 

fontos 613 35,5 

nagyon fontos 975 56,4 

Összesen 1728 100,0 

 

 
 

A pihenés és a regenerálódás iránti igény is szinte minden válaszadóban megvan: csak 

8,1%-uk gondolja úgy, hogy az intenzív kikapcsolódás elhanyagolható. 
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Jelenleg sportolsz-e rendszeresen? (több válasz is lehet) 
 

 Gyakoriság Érvényes százalék 

nem 736 42,5 

igen, de nem szervezett keretek között 388 22,4 

igen, iskolai szinten 420 24,3 

igen, sportegyesületben 186 10,8 

Összesen 1730 100,0 

 

 

 

 

Az aktív sporttevékenység szempontjából a válaszadók már megosztottabbak mint az 

egészségtudatos életmód megítélésében. Bár szinte mindegyikük fontosnak tartja a sportolást, 

több mint harmad részük (42,5%) egyáltalán nem végez sporttevékenységet, de 10%-ot 

meghaladó azoknak az aránya is, akik sportegyesületben űzik e tevékenységet. A 

legnépszerűbb sportágak a megkérdezettek körében a labdajátékok, a futás, a biciklizés, és 

markánsan jelen van a testépítés is.  

 

 

2.4. Szexualitás 
 

Volt-e már szexuális kapcsolatod? 
 

  A kérdezettek korcsoportos besorolása Összesen 

  9-14 éves 15-17 éves 18 éves és annál idősebb  

Volt-e már szexuális kapcsolatod? nem 89,5% 57,1% 22,1% 63,6% 

 igen 10,5% 42,9% 77,9% 36,4% 

Összesen  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

A válaszadók 36,4%-ának már volt szexuális kapcsolata, természetesen az 

idősebbeknél a legmagasabb ez az arány. A 18 éves és annál idősebb korosztály 

túlnyomó többsége (77,9%) már átesett az első szexuális élményen, de a 15-17 éveseknél 

is igen magas (42,9%) ez  az arány, ami a 9-14 évesek egytizedét (10,5%) is érinti.  
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Hány éves voltál, amikor az első szexuális kapcsolatot létesítetted? 
 

életkor Gyakoriság Érvényes százalék 

3 1 0,1 

4 1 0,1 

5 2 0,3 

6 4 0,6 

7 3 0,4 

8 8 1,1 

9 10 1,4 

10 12 1,7 

11 24 3,4 

12 59 8,3 

13 111 15,5 

14 192 26,9 

15 149 20,9 

16 102 14,3 

17 34 4,8 

18 2 0,3 

Összesen 714 100,0 

  1732  

 

 

Az első szexuális kapcsolatot a legtöbben 14 éves korukban létesítették, az átlagos kor e 

tekintetben 13,89 év. Az első szexuális kapcsolatok tekintetében a 11-17. életévre esik e 

tapasztalatok megszerzésének döntő hányada. 
 

 
 

Ezt az első szexuális kapcsolatot ki akarta elsősorban? 
 

   A kérdezett neme: Összesen 

  férfi nő  

Ezt az első szexuális kapcsolatot ki akarta 

elsősorban? 

Te 7,4% 1,5% 4,7% 

 a partnered 9,7% 20,8% 14,8% 

 mind a ketten 82,9% 77,7% 80,5% 

Összesen   100,0% 100,0% 100,0% 

Össz. 714 

Átlag 13,89 

Leggyakoribb 

érték 

14 
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Az első szexuális együttlét során a legtöbben egyetértésben voltak arra vonatkozóan, 

hogy mindkettőjüknek szüksége van erre az élményre (80,5%), bár az adatokból kiviláglik az 

is, hogy a férfiak a kezdeményezőbbek. Tragikus mutatók is előfordultak. Ezek mély traumák 

mind a mai napig a gyermekekben (szexuális zaklatás és erőszak még kisgyermekkorban is).  

 

 
 

2.5 Káros szenvedélyek 

 
Kipróbáltad-e valaha is a dohányzást, illetve dohányzol-e? 

 

 

 Gyakoriság Érvényes 

százalék 

soha nem próbáltam ki 412 23,8 

egyszer megpróbáltam, de utána nem dohányoztam 393 22,7 

korábban dohányoztam, de már leszoktam 82 4,7 

évente néhányszor rágyújtok 30 1,7 

havonta néhányszor rágyújtok 75 4,3 

rendszeresen dohányzok (naponta) 736 42,6 

Összesen 1728 100,0 

 

 

A dohányzással kapcsolatos attitűd tekintetében két nagyobb csoportot lehet 

megkülönböztetni a megkérdezettek között. Az egyikbe azok tartoznak, akik még nem 

próbálták ki a dohányzást, vagy ez a próbálkozás egyedi eset volt, és nem követte semmiféle 

rászokás, ők a minta csaknem felét képviselik (46,5%), míg a másik nagy csoport a 

rendszeresen dohányzóké (42,6%). Jelentékeny azoknak a száma is akik csak havonta 

gyújtanak rá (4,3%), vagy már leszoktak a dohányzásról (4,7%). 

 
Kipróbáltad-e valaha is a dohányzást, illetve dohányzol-e? * A kérdezettek korcsoportos 

besorolása 
 

 9-14 éves 15-17 

éves 

18 éves és annál 

idősebb 
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soha nem próbáltam ki 40,6% 18,0% 11,0% 26,3

% 

egyszer megpróbáltam, de utána nem 

dohányoztam 

31,1% 24,0% 13,0% 24,7

% 

korábban dohányoztam, de már leszoktam 4,3% 3,9% 5,3% 4,4% 

évente néhányszor rágyújtok 2,8% 1,6%  1,8% 

havonta néhányszor rágyújtok 5,3% 5,1% 2,0% 4,5% 

rendszeresen dohányzok (naponta) 15,8% 47,3% 68,8% 38,3

% 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0

% 

 

 
 

A megkérdezettek 38,3%-a rendszeresen dohányzik. Ebbe a csoportba tartozik a 18. 

életévüket betöltött válaszadók több mint 2/3-a (68,8%), a 15-17 évesek csaknem fele (47,3%) 

és a 9-14 évesek hatod része (15,8%). A másik nagy csoportot azok a fiatalok alkotják, akik 

vagy még nem nyúltak a cigarettához, vagy a cigarettával való találkozásukat negatív 

élménynek tekintik. Ők alkotják a legidősebbek 24%-át, a 15-17 évesek 42%-át, és a 

legfiatalabbak 71,7%-át. 
Hány éve dohányzol rendszeresen? 

 

Össz. 737 

Átlag 4,10 

Leggyak

oribb 

érték 

2 

A rendszeresen dohányzó válaszadók legtöbbje 2 éve dohányzik, az átlagérték e 

kérdés esetében 4,1 év. 

 
Kipróbáltad-e valaha is az alkoholt, illetve szoktál-e alkoholt inni? * A kérdezettek korcsoportos 

besorolása 
 9-14 

éves 

15-17 

éves 

18 éves és annál 

idősebb 

 

soha nem próbáltam ki 58,2% 24,3% 12,0% 36,3% 

egyszer megpróbáltam, de utána soha többé nem 

ittam 

25,5% 23,5% 11,3% 21,7% 

korábban ittam rendszeresen, de már leszoktam ,8% 1,0% 2,7% 1,3% 

évente néhányszor iszok alkoholt 9,3% 26,5% 30,6% 20,0% 

havonta néhányszor iszok alkoholt 4,2% 19,1% 34,2% 15,9% 

rendszeresen iszok alkoholt (hetente) 2,0% 5,6% 9,3% 4,8% 

  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Az alkoholfogyasztás korcsoportokon belüli vizsgálata rámutat arra a tényre, 

hogy az életkor előrehaladtával növekszik az alkoholt kipróbálók aránya, de ez nem ölt 

olyan mértéket, mint a rendszeresen dohányzóké. Azok vannak a legtöbben, több mint a 

válaszadók egyharmada, akik nem fogyasztottak még alkoholt (36,3%), s hozzájuk 

kapcsolódnak azok is, akik már fogyasztottak ugyan, de ez az élmény inkább taszítóan hatott 

rájuk – e csoport képviseli a válaszadók ötöd részét (21,7%). Így elmondható, hogy az állami 

gondozásban élő fiatalok több, mint 50%-a nem fogyaszt alkoholt. A rendszeresen italozók a 

válaszadók 4,8%-át képviselik, közülük a 18 évesek illetve ennél idősebbek vannak 

többségben, mintegy tizedét alkotva ennek a csoportnak.  
 

Hány éve iszol rendszeresen? 
 

Össz. 317 

Átlag 2,85 
Leggyako-

ribb érték 
2 

 

A rendszeres alkoholfogyasztók átlagosan 2,85 éve isznak, a legtöbben 2 éve. 
 

Leggyakrabban milyen alkoholt szoktál inni? 
 

 Gyakorisá

g 

Érvényes 

százalék 

sör 280 31,4 

bor, pezsgő 189 21,2 

likőr, vermut 133 14,9 

tömény (pálinka, vodka, konyak, wisky) 289 32,4 

Összesen 892 100,0 

 

Az alkoholfogyasztó fiatalok első számú kedvencei a tömény italok (32,4%), majd a 

csaknem ilyen népszerű sör (31,4%), és a szintén kedvelt bor (21,2%) következik, de a 

likőrök és vermutok is népszerűek ( 14,9%). 
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Előfordult-e már, hogy gyógyszerre ittál alkoholt? 
 

 Gyakoriság Érvényes 

százalék 

nem 967 83,9 

igen, egyszer 114 9,9 

igen, többször is 72 6,2 

Összesen 1153 100,0 

 

A kábítószer használat azon módja, amely valamilyen gyógyszer és alkohol keverékét 

használja a bódulat eléréséhez, a vizsgált fiatalok között nem igazán népszerű. 6,2%-uk ugyan 

többször is kipróbálta ezt a módszert, csaknem 10 %-uk pedig legalább egyszer, de 83,4%-uk 

távol tartja magát az ilyen cselekedetektől. 

 
Kipróbáltad-e valaha is a kábítószert, illetve szoktál-e kábítószert használni? 

 

 Gyakoriság Érvényes 

százalék 

soha nem próbáltam ki 1318 76,8 

egyszer megpróbáltam, de utána soha többé 

nem 

204 11,9 

korábban használtam, de már leszoktam 63 3,7 

évente néhányszor használok 37 2,2 

havonta néhányszor használok 57 3,3 

rendszeresen használok (legalább hetente, 

vagy gyakrabban) 

37 2,2 

Összesen 1716 100,0 

 

Hasonló a helyzet a kábítószer használat más fajtáinak esetében is. A válaszadók 

76,8%-a nem nyúlt még eddig a kábítószerhez, míg kicsivel több, mint 10% már kipróbálta 

azt. Rendszeres kábítószer használónak minősíti önmagát ugyanakkor a válaszadók 2,2%-a. 

 
Hány éve használsz kábítószert? 

 

 Gyakoriság Érvényes 

százalék 

0 1 1,0 

1 38 36,9 

2 31 30,1 

3 18 17,5 

4 9 8,7 

5 1 1,0 

7 1 1,0 

12 1 1,0 

13 1 1,0 

15 2 1,9 

Összesen 103 100,0 

 

 
Hány éve használsz kábítószert? 

 

Össz. 103 

Átlag 2,50 
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Leggyako-
ribb érték 

1 

 

A kábítószer használatról említést tevő válaszadók legtöbbje 1 (36,9%); 2 

(30,1%); illetve 3-4 (26,2%) éve használja a szereket. Ezek közül a leggyakoribbak a 

viszonylag olcsón beszerezhető marihuána, valamint a különböző tablettaformájú 

diszkódrogok. A drága, és gyors függőséghez vezető heroin és LSD említése szerencsére 

igen ritka. A megkérdezettek közül azok, akik hajlandóak voltak beszélni e 

szenvedélyükről, átlagosan 2,5 éve használják a kábítószereket. 

 

 

2.6 A hitről 
 

A következő táblázat adatai szerint a válaszolók majdnem háromnegyed része 

fontosnak tartja a hit kérdését, hogy higgyen valamiben, de ez a hit a többség számára nem 

„Isten-hitet” jelent. 

 
Fontosnak tartod-e, hogy higgy valamiben? 

 
  Esetszám % Érvényes % 

Érvényes nem 475 27,4 27,5 

  igen 1250 72,1 72,5 

  Összesen 1725 99,5 100,0 

Hiányzó nem válaszolt 7 ,5  

Összesen 1732 100,0  

 

 
 

A fenti megállapítást támasztja alá az is, hogy a valláshoz való viszony 

meghatározásánál, a válaszolók mindössze 9,2%-a mondta azt, hogy úgy vallásos, hogy az 

egyház vagy egyéb gyülekezet tanítását követi. A magukat a „maguk módján vallásosak” 

mondók (31,6%) - akik nem kötődnek egyházhoz vagy felekezethez – körülbelül háromszor 

annyian vannak, mint az egyházhoz kötődően vallásosak. Összességében kicsit kevesebben 

mondják magukról azt, hogy vallásosak (40,8%), mint, hogy nem vallásosak (45,6%), a 

vallásossággal kapcsolatban bizonytalanok aránya, pedig 13,4%. 
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A következő kijelentések közül melyikkel tudnád magad a leginkább jellemezni: 

 
 Esetszám Érvényes 

% 

Érvényes Vallásos vagyok, az egyház vagy egyéb gyülekezet tanítását k 159 9,2 

  Vallásos vagyok a magam módján, nem kötődök egyházhoz, 

gyülekezethez 

544 31,6 

  Nem tudom megmondani, hogy vallásos vagyok-e vagy sem 230 13,4 

  Nem vagyok vallásos 637 37,1 

  Nem vagyok vallásos, határozottan más a meggyőződésem 149 8,7 

  Összesen 1719 100,0 

Hiányzó nem válaszolt 13  

Összesen 1732  

 

 

 

3. Jövőkép és értékrend kutatásunk eredményei alapján 

3.1  A jelenlegi és a felnőttkori társadalmi státusz 

 

Megkérdeztük a gyerekeket arról, hogy hol helyezik el magukat egy 10 fokú 

társadalmi létrán – ahol a 1 a „lent-et”, a 10 pedig a „fent-et” jelenti – most a jelenlegi 

helyzetükben, és azt is, hogy felnőtt korukban hol fognak elhelyezkedni. A jelenlegi 

társadalmi státusz létra átlaga 5,29, a felnőttkorban remélté pedig 7,06.  

 
  Össz. Átlag Szórás 

És mit gondolsz, felnőtt korodban hol foglalsz majd helyet a társadalmi létrán? 1667 7,06 1,978 

Társadalmi létra. Hol helyeznéd el magad a létrán? 1711 5,29 1,870 

Érvényes N (listwise) 1660   

 

Ez kisebb fokú optimizmusra utal, vagyis enyhe javulást, emelkedést remélnek a 

felnőtt korukra. A következő grafikon a jelen illetve a felnőttkori elképzelt társadalmi státusz 

eloszlását mutatja együtt. A grafikonon látható, hogy a létra alacsonyabb fokain – egészen a 6. 

fokig - a jelenlegi státuszukat jóval többen jelölték be, mint ahányan felnőtt korukban 

szeretnének ott lenni. A hetedeik foktól viszonyt megfordul a tendencia, itt minden fok 

esetében a felnőttkori arányok magasabbak, vagyis jóval többen szeretnének oda kerülni, mint 

ahányan jelenleg ezeken a fokokon érzik magukat. Érdemes megfigyelni azt is, hogy míg a 

jelenlegi helyzet eloszlása szimmetrikus, a tengely 5-nél van, addig a remélt felnőttkori 

státusz-eloszlás jobbra, a magasabb státuszok irányában ferde. 
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Ha képezzük a felnőttkori remélt és a jelenlegi státusz különbségét, akkor arra kapunk 

választ, hogy a 10 fokú létrán mekkora emelkedésre számítanak a kérdezettek. A válaszolók 

átlagos emelkedése 1,78 fok, ami nagy szórással párosul. Ez azt mutatja, nem mindenki a két 

egész körüli emelkedést várja, hanem nagyok a szélsőségek, vannak, akik nagy zuhanásra, 

mások pedig, nagy emelkedésre számítanak.  

 
  Össz. Átlag Szórás 

A felnőttkori és a jelenlegi társadalmi státusz különbsége a létrán 1660 1,7801 2,21518 

 

A státusz-emelkedések és süllyedések eloszlása mutatja, hogy bár a legtöbben a 

stagnálás (0 emelkedés), illetve az 1,2,3 emelkedési szintet prognosztizálják, vannak többen 

akik drasztikus emelkedést, illetve süllyedést várnak. Érdemes figyelni erre a két 

szélsőségre, mert valószínűsíthető, hogy a nagy státusz-süllyedést várás mögött a 

kilátástalanság, bizonytalanság, a jövőtől való félelem húzódik meg, míg a szélsőségesen 

magas emelkedés mögött a realitások figyelmen kívül hagyása, egyfajta „rózsaszínű 

jövőkép” van. 

 

 
A felnőttkori és a jelenlegi társadalmi státusz különbsége a létrán 

 
Életcélok a következő 5 évre 

A következő 5 évben elérendő fontos célok megjelölésére három lehetősége volt a 

kérdezetteknek, aminek összesített eredményét a következő táblázat mutatja. Az említések 

száma összesen azért magasabb, mint a kérdezettek száma, mert mindenki több - maximum 

három -, választ adhatott a kérdésre. Az eloszlásokból látható, hogy a legfontosabb célok a 

saját lakáshoz jutás, a tanulás, szakmaszerzés, a családalapítás, a jó párkapcsolat, és az önálló 

életvitel megteremtése. Ez az öt legfontosabb cél az említések 70,1%-t adja, melyek 
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tartalmukban azt fejezik ki, hogy az állami gondoskodásban élő fiatalok – helyzetükből 

adódóan – legfontosabb célnak az önálló élet alapfeltételeinek megteremtését tartják, ami 

egyben rávilágít a hasonló korú – nem állami gondoskodásban élő – társaikhoz viszonyított 

hátrányos helyzetükre is. 

 
A három legfontosabb cél együtt 

 
Cél Említések száma Említések aránya (%) 

saját lakáshoz jutás 1304 25,6 

tanulás, szakmaszerzés 817 16,1 

családalapítás 605 11,9 

egy jó párkapcsolat 446 8,8 

önálló életvitel megteremtése 393 7,7 

szakmai sikerek 342 6,7 

autó, új autó 211 4,1 

meggazdagodás 186 3,7 

gyerekvállalás 164 3,2 

vállalkozás indítása 150 2,9 

külföldi munkavállalás 146 2,9 

külföldi tanulás 109 2,1 

utazás 83 1,6 

lakáscsere, felújítás 75 1,5 

egyéb 59 1,2 

 

 

Azt gondoltuk, hogy a következő 5 évben elérendő célok tekintetében különbség lesz a 

fiatalabb és idősebb korcsoport között, hiszen egyrészt érettségben, másrészt az állami 

gondoskodásból való kikerülés idői távolságában is különbség van közöttük. Különbséget 

nem találtunk a 14 évesnél fiatalabb és a 14 éves illetve idősebb korcsoport között, mind 

sorrendjében, mind arányaiban ugyanazokat a célokat fogalmazták meg a fiatalabbak, mint az 

idősebbek. Ez is mutatja, hogy az önálló életkezdés, az alapvető életfeltételek 

megteremtésének gondolata általánosan jellemzi az állami gondoskodásban élőket, ez a 

gondolat már fiatalabb korban is megjelenik náluk, ami a hasonló korú családban élő 

társaiknál nem, vagy nem ilyen mértékben jellemző, ebben az életkorban. 

 

Céljaik megvalósításához a legtöbben csak saját maguktól remélhetnek segítséget 

(36,6%), a válaszolók kicsit több mint negyed része úgy gondolja, hogy a családjára is 

számíthat. Általában elmondható, hogy segítségre a szűkebb személyes körökből számítanak 

(saját maguk, család, barátok, ismerősök), intézményektől kevésbé. A kormánytól és a 

települési önkormányzattól együtt a válaszolók mindössze 1,8%-a remél segítséget, az 

intézmények közül egyedül a helyi intézmény emelkedik ki (12,3%), ami azt mutatja, hogy 

ebben a helyi intézményi segítségben bíznak a legtöbben az intézményi támogatások közül. 

 
Céljaid megvalósításához elsősorban honnan, kitől vársz segítséget?(Kategóriák) 

 
  Esetszám Érvényes % 

csak saját magamtól 615 36,6 

családomtól 461 27,5 

helyi intézményektől 207 12,3 

egyéb helyről 196 11,7 

barátoktól, ismerősöktől 171 10,2 



24 

 

a kormánytól 18 1,1 

a városi önkormányzattól 11 ,7 

Összesen 1679 100,0 

 

3.2 A veszélyek 

 

Az állami gondoskodásban élőkre leselkedő veszélyek közül legtöbben a 

munkalehetőségek hiányát, a munkanélküliséget, a család hiányát, a bűnözést, a kábítószer-

fogyasztást, a céltalanságot, a lakáshelyzet megoldatlanságát, a kilátástalanságot látják. Az 

első két helyen szereplő veszély a lehetőségek hiányosságaiból származik, egyrészt a saját 

munkából való boldogulás, illetve az ehhez szükséges családi támogatás hiánya, míg a 

további veszélyek e hiányok következményeiként jelentkező veszélyek. Ha nincs munka, 

nincs biztonság, családi támogatás, akkor fenyeget a bűnözés, a kábítószer, a céltalanság, a 

hajléktalanság és a kilátástalan jövő. 

 

 
 

A hozzád hasonló helyzetben lévő fiatalok számára, szerinted mi jelenti a legfőbb problémát? 

 
 Esetszám Érvényes % 

munkanélküliség 314 18,5 

a család hiánya 232 13,7 

bűnözés 205 12,1 

a kábítószerezés terjedése 172 10,1 

céltalanság 167 9,8 

a lakáshelyzet megoldatlansága 123 7,2 

a kilátástalan jövő 112 6,6 

alkoholizmus 65 3,8 

 iskolázatlanság, képzettség hiánya 61 3,6 

alacsony jövedelmek, pénztelenség 42 2,5 

létbizonytalanság, szegénység 41 2,4 

a tanulási lehetőségek beszűkülése (anyagi okok miatt) 41 2,4 

igénytelenség, kulturálatlanság 29 1,7 

erkölcsi romlás 24 1,4 

növekvő társadalmi egyenlőtlenségek 19 1,1 

szórakozási, ismerkedési lehetőségek hiánya 18 1,1 
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értéknélküliség 17 1,0 

egyéb 17 1,0 

Összesen 1699 100,0 

 

3.3 Értékek 
 

Először arra keressük a választ, hogy az állami gondoskodásban élők mit tartanak 

fontosnak az érvényesülésük szempontjából a felnőtt életben, mi kell ahhoz szerintük, hogy 

teljesüljenek céljaik, megvalósuljanak elképzeléseik. A két legfontosabb dolog a pénz és a 

tudás, felkészültség, majd a jó szakma, a biztos munkahely, a becsület, az egészség, a 

nyelvtudás, a jó kapcsolatok, a kemény munka, az akaraterő, stb. A sorrend a tisztességes 

boldogulás igényét mutatja, amit az is megerősít, hogy a könyöklés, az érdemek nélküli 

boldogulás, valamint a tisztességtelen megoldások az utolsó két helyre kerültek. Az összes 

válasz 1,1%-a esik ebbe a két utóbbi kategóriába. 

 

 
 

Ahhoz, hogy az ember érvényesülhessen a legfontosabb: 

 
 Említések száma Említések aránya (%) 

pénz, anyagiak 838 16,5 

tudás, iskola, diploma, felkészültség 774 15,2 

szakma, jó szakma 471 9,2 

biztos (jó) munkahely 469 9,2 

becsület, erkölcs 360 7,1 

egészség 337 6,6 

nyelvtudás 332 6,5 

összeköttetés, jó kapcsolatok, ismeretség 314 6,2 

kemény munka 242 4,8 

személyes tulajdonságok (akaraterő) 217 4,3 

jó modor 211 4,1 

jómódú szülők 147 2,9 

ügyeskedés, leleményesség 117 2,3 

számítógép ismeret 77 1,5 

egyéni szerencse 76 1,5 

vállalkozó szellem 54 1,1 

könyöklés, pofátlanság 31 ,6 

tisztességtelen út, rablás 27 ,5 
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Az értékek preferencia-sorrendjét a következő grafikon mutatja, ahol megfigyelhető, 

hogy a legfontosabbnak tartott értékek a kis közösséghez kapcsolódnak, ezek a barátság, a 

család, a szerelem, a békés világ, a szabadság, a belső harmónia, amelyek mind az egyénhez 

vagy kisebb közösséghez szorosan kötődő értékek. 

 
Az értéksorrendben középen helyezkednek azok az individuális, - egyéni, személyes 

boldogulást kifejező - értékek, amelyek kifejezetten az egyénhez kapcsolódnak, nem jelenik 

meg benne másik személy vagy személyek, ezek az érdekes élet, a változatos élet és a 

kreativitás. Szintén a rangsor közepén, illetve a végén találhatók a közösségi értékek másik 

csoportjához tartózó értékek, a társadalmi rend, a hagyományok tisztelete, a nemzet 

fontossága és a legvégén a vallás, amelyek nagyobb közösségekhez, nemzethez, 

társadalomhoz, valláshoz, vallási csoportokhoz kapcsolódnak. A sor legvégén az individuális 

értékek másik csoportjának elemei találhatók, a szépség, gazdagság, illetve a hatalom, 

dominancia mások felett.  

Az értékeket a faktoranalízis módszerével csoportosítottuk, aminek eredményeként 

négy csoport alakult ki, ezeket a következő táblázat mutatja. 
  Faktorok 
  1 2 3 4 

Mennyire fontos a tradíciók/hagyományok tisztelete  ,728 ,100 ,108 -,066 

Mennyire fontos a vallásos hit ,712 -,089 -,063 ,027 

Mennyire fontos a nemzet szerepe (nemzetem védelme, megtartása) ,659 ,048 ,192 ,105 

Mennyire fontos a társadalmi rend (stabilitás a társadalomban) ,511 ,250 ,154 ,118 

Mennyire fontos a belső harmónia (béke önmagammal) ,404 ,232 ,239 ,048 

Mennyire fontos a szerelem/boldogság ,034 ,749 -,023 ,158 

Mennyire fontos az igaz barátság (szoros, támogató barátok) ,033 ,699 ,042 ,021 

Mennyire fontos a családi biztonság (a szeretett személyek biztonsága) ,166 ,590 ,172 -,091 

Mennyire fontos a békés világ (háborútól és konfliktusoktól mentes) ,380 ,532 ,073 -,071 

Mennyire fontos a szabadság (a cselekvés és gondolkodás szabadsága) -,011 ,468 ,255 ,079 

Mennyire fontos a változatos élet (kihívásokkal, és változásokkal) ,062 ,091 ,779 ,034 

Mennyire fontos a érdekes, változatos élet (érdekes tapasztalatok) ,120 ,111 ,749 ,133 
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Mennyire fontos a kreativitás (eredetiség, fantázia) ,297 ,134 ,519 ,037 

Mennyire fontos a gazdagság (anyagi javak, pénz) ,061 ,066 ,092 ,741 

Mennyire fontos a hatalom (ellenőrzés mások felett, dominancia) -,074 -,178 ,140 ,701 

Mennyire fontos a szépség ,171 ,240 -,036 ,683 

 

Az egyes értékek mellett látható számok a faktorsúlyokat mutatják, amelyek ha 

nagyobbak, egyben dominánsabbak is, az adott értékcsoportban. Az első és a második 

csoportba a kollektív értékek kerültek, (első és második oszlop) melyek közös jellemzője az, 

hogy valamilyen közösséghez kapcsolódnak, különböznek azonban abban, hogy milyen 

közösséghez. Az első faktorba tartozó értékek nagy csoportokhoz (nemzet, vallási közösség), 

míg a második faktor értékei kis csoporthoz (párkapcsolat, barátság, család) kapcsolódnak. A 

harmadik és negyedik faktorokba (harmadik és negyedik oszlop) tartozó értékek közös vonása 

az, hogy az ide tartozó értékek mindegyike az egyénhez köthető, tehát individuális értékek. 

Jelentésük azonban különböző, a harmadik faktorba tartozó értékek az érdekes, változatos 

élet, a kihívások, új, ismeretlen feladatok keresése, illetve a kreativitás egyfajta nyitottságot, 

az ismeretlen iránti kíváncsiságot, alkotási vágyat fejezi ki, míg a negyedik faktor értékei a 

gazdagság, a szépség és a hatalom, a mások felett állást, a dominanciát hangsúlyozzák. 

 

Különbségek az egyes faktorokban 

A következőkben azt vizsgáljuk meg, hogy az egyes értékcsoportok (faktorok) fontosságának 

megítélésében mely változók mentén találunk különbségeket. A faktorok teljes mintára 

vonatkozó átlaga mindig 0, szórásuk pedig 1, amiből az következik, hogy a negatív értékeket 

vallók az átlagnál kevésbé, a pozitív értékeket vallók pedig az átlagnál fontosabbnak tartják az 

adott faktor értékeit. 

 

 
 

3.4 Nemzet, tradíciók, vallás, társadalmi béke 

 

A nemzet, a tradíciók, a vallás és a társadalmi béke értékeinek fontosságát illetően két olyan 

változót találtunk, amelyek markáns különbséget mutatnak ezeknek az értékeknek a 

megítélésében. Az egyik ilyen változó a hit, a másik pedig a bizalom. 
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3.4.1 A hit 

A hit abban az értelemben is, hogy fontos valamiben hinni, ami nem feltétlenül „istenhit”, és a 

vallásos hit értelmében is különbséget tesz a fenti értékek fontosságának megítélésében. A 

következő táblázatok ezeket a különbségeket mutatják aszerint, hogy valaki fontosnak tartja-

e, hogy higgyen valamiben, aszerint, hogy hogyan határozza meg a valláshoz való viszonyát, 

aszerint, hogy tagja-e valamely vallási közösségnek, és aszerint, hogy szokott-e imádkozni. 

 

 
 

Fontosnak tartod-e, hogy higgy valamiben? Össz. Átlag Szórás 

nem 456 -,4327153 1,04307526 

igen 1202 ,1650589 ,93404070 
 

A következő kijelentések közül melyikkel 

tudnád magad a leginkább jellemezni: 

Össz.  

   1 2 3 4 

Nem vagyok vallásos, határozottan más a 

meggyőződésem 

143 -,5824970    

Nem vagyok vallásos 607  -,2692632   

Nem tudom megmondani, hogy vallásos 

vagyok-e vagy sem 

215   ,1602330  

Vallásos vagyok a magam módján, nem 

kötődök egyházhoz, gyülekezethez 

537   ,2484232 ,2484232 

Vallásos vagyok, az egyház vagy egyéb 

gyülekezet tanítását k 

152    ,4777866 

Sig.  1,000 1,000 ,911 ,152 
 

Tagja vagy-e valamelyik egyházi közösségnek, gyülekezetnek? Össz. Átlag Szórás 

nem 1462 -,0583176 1,01302445 

igen 195 ,4591930 ,75327794 

 

Nemzet, tradíciók, vallás, társadalmi béke 

 
Szoktál-e imádkozni? (az ima lehet „nem kötött szövegű" is) Össz.  

1 2 3 

nem, soha 772 -,2667834     

ritkán, évente egyszer, kétszer 384   ,0825644   
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havonta, kéthavonta 148   ,2096451 ,2096451 

rendszeresen, hetente vagy naponta 357     ,3982388 

Sig.   1,000 ,461 ,128 

 

Ahogyan a fenti különbségek mutatják minden, a hittel és a vallással kapcsolatos 

változóban szignifikáns különbségeket találunk a fenti közösségi értékeknek a fontosságát 

illetően. Összességében elmondható, hogy szignifikánsan fontosabbnak tartják ezeket az 

értékeket azok, akiknek fontos, hogy higgyenek valamiben, akik a maguk módján, vagy 

egyházhoz, gyülekezethet kapcsolódóan vallásosak, és akik szoktak imádkozni. 

 

3.5 A bizalom 

 

A bizalom a másik olyan változó, amelyik különbséget tesz ezen értékek 

fontosságának megítélésében, ahogy a táblázat adataiból látható, azok számára fontosabbak 

ezek az értékek, akik nagyobb bizalommal vannak a többi ember irányába. 

 

 
Mit mondanál, általában meg lehet bízni az emberekben, vagy pedig az 

ember soha nem lehet elég óvatos másokkal kapcsolatban? 

Össz. Subset for alpha = .05 

   1 2 

Szinte soha nem lehet megbízni másokban 216 -,2000468  

Az ember nem lehet elég óvatos másokkal kapcsolatban 858 -,0127002 -,0127002 

Majdnem mindig meg lehet bízni az emberekben 144  ,0504471 

Általában meg lehet bízni az emberekben 431  ,1050080 

Sig.  ,195 ,603 
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3.6 Szerelem, barátság, család, békés világ, szabadság 
 

A másik közösségre vonatkozó értékcsoportban is különbséget tesz a hit, a vallás 

illetve a bizalom is, de az összefüggés lényege más értelmet kap, mint az előző értékek 

esetében. Itt, ebben az értékcsoportban még nemek szerint is találtunk szignifikáns 

különbséget, ami szerint ezek az értékek fontosabbak a lányok, mint a fiúk számára. 

 
  A kérdezett neme: Össz. Átlag Szórás 

Szerelem, barátság, család, békés világ, szabadság férfi 932 -,0434397 1,03583814 

  nő 731 ,0553841 ,95017856 

 

 Azok számára, akiknek fontos az, hogy higgyenek valamiben szintén fontosabbak ezek az 

értékek, mint, akik számára nem fontos a hit. 

 
  Fontosnak tartod-e, hogy 

higgy valamiben? 

Össz. Átlag Szórás 

Szerelem, barátság, család, békés világ, 

szabadság 

nem 456 -,1151788 1,13306452 

  igen 1202 ,0406509 ,94244792 

 

A valláshoz való viszony szerint érdekes különbség mutatkozik ebben a közösségi értékekre 

vonatkozó csoportban. Eddig a nemzettel, tradíciókkal, vallással kapcsolatban azt 

tapasztaltuk, hogy a maguk módján vallásosak és az egyház tanításaihoz kötődően vallásosak 

egymáshoz nagyon hasonlóan, egyaránt fontosabbnak tartották ezeket az értékeket, mint a 

nem vallásosak, illetve a bizonytalanok. Itt azonban azt látjuk, hogy az egyházhoz kötődően a 

vallásosak a szerelem, a barátság, a család, a békés világ, és a szabadság értékcsoportot 

szignifikánsan kevésbé tarják fontosnak a maguk módján vallásosoknál, illetve azoknál, akik 

nem vallásosak, sőt határozottan más a meggyőződésük. Ennek a különbségnek – a két 

különböző módon vallásos csoport között – az az oka, hogy az egyházhoz kötődően 

vallásosak számára kevésbé fontos a szabadság (a cselekvés és a gondolkodás szabadsága) és 

a szerelem, mint a maguk módján vallásosak számára. 

 

Szerelem, barátság, család, békés világ, szabadság 

 
A következő kijelentések közül melyikkel tudnád magad a leginkább 

jellemezni: 

Össz.  

1 2 

Vallásos vagyok, az egyház vagy egyéb gyülekezet tanítását követem 152 -

,2391302 

 

Nem vagyok vallásos 607 -

,0842819 

-

,0842819 

Nem tudom megmondani, hogy vallásos vagyok-e vagy sem 215 ,0458703 ,0458703 

Vallásos vagyok a magam módján, nem kötődök egyházhoz, gyülekezethez 537  ,0980437 

Nem vagyok vallásos, határozottan más a meggyőződésem 143  ,1755836 

Sig.  ,052 ,098 

 

A bizalom szempontjából ugyanaz a különbség figyelhető meg, mint a nemzet, a 

tradíciók és a vallás értékeivel kapcsolatban, akik bizalmatlanok másokkal, kevésbé tartják 
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fontosnak ezeket az értékeket, és mindegy, hogy nagy közösségről (nemzet, vallási közösség) 

van szó vagy kicsiről (barátok, család), a bizalmatlanság mindkét esetben csökkenti ezen 

értékek fontosságát. 

 

 

 

4. A Sport-életrend egyik alternatívája, a „Grassroots” futball 

szakmai jelentősége, perspektívája 

 

" A sport megtanít becsületesen győzni, vagy emelt fővel veszíteni. A sport tehát mindenre 

megtanít. " 

(Hemingway) 

4.1 Az ÁGOTA szakmaisága a sport-életrend összefüggéseiben 

 

 

A Szeged-Csanádi Egyházmegye Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltatója és az 

ÁGOTA Alapítvány a hazai gyermekvédelem legnagyobb ellátási területre kiterjedő 

szakellátást és módszertant biztosító intézménye. A szakmai programunkban kiemelt szerepet 

szánunk a gondozott gyermekek és fiatalok alapvető szükségleteinek kielégítésére. 

A családjukból kiemelt gyermekek nevelése, társadalmi integrációja sajátos 

pedagógiai feladat. A gondoskodásunkra bízott gyermekek számára a legjobb és 

legoptimálisabb esélyt nyújtó ellátást szeretnénk megvalósítani. A hatékony pedagógiai és 

mentálhigiénés eljárásmódokkal nevelési többletet kívánunk biztosítanak a preventív, a 

korrektív és a kompenzáló támasznyújtásban.  

Szakmai programunkban kiemelten jelentős az életvitel megváltoztatására irányuló 

fejlesztő és segítő tevékenységünk. A családjából kikényszerült gyermek az identitás 

kialakulásának életre visszaható alkotóelemeinek hiányát hordozza magában. Az identitás 

egész életen át tartó fejlődési folyamat. A felnőtté válás folyamán a gyermekkori tapasztalatok 

halmaza személyiséggé érik.  

A napi életgyakorlatra nevelés során a rekreációs tevékenységünk az, amellyel a 

szabadidő kulturált eltöltését biztosítjuk. Az iskolai kötelezettségek jó szintű teljesítése 

mellett időtartamban és arányaiban is gondot fordítunk az aktív kikapcsolódásra, hiszen ez a 

gyermekek számára a sikerélmény mellett felfrissülést okoz. A teljesítményhez való viszony a 

szakellátásban nevelkedő gyermekek számára a legfontosabb útmutató a reális jövőkép 

kialakítása érdekében. 

4.2 A labdarúgás, mint terapeutikus alapú integráló erő 

 

 

A labdarúgás a közösségi szellemet fejlesztő hatása mellett, oldott keretek között 

biztosítja az egyéni képességek intenzív fejlesztését. A rendszeres mozgás a gyermek és 

fiatal egészségének megszilárdítását és harmonikus életvitelét szolgálja. A sport 

jellemformáló hatással készít fel számtalan olyan dologra, ami a mindennapi élettevékenység 

során hasznos ismeret. Az a gyermek, aki a labdarúgópályán megtanulja a sportszerű 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Szabadid%C5%91
http://hu.wikipedia.org/wiki/Eg%C3%A9szs%C3%A9g
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küzdelmet, elfogadja a bírói döntéseket, tiszteli az ellenfél csapatának tagjait és 

törekszik a szabályok betartására, az kulturált módon tanul meg győzni és veszteni.  

 

Az ÁGOTA kutatás eredményei alapján alkottuk meg a KÁSZPEM
® 

csoportmódszert 

és pedagógiai rendszert, amelyben az organikus személyiség integrációnak kiemelt szerepe 

van, azaz a fejlesztés szabadon és egyéni ritmusban történik.   

A gyermeknek a saját belső világának megfogalmazásával lehetősége van a hiányok, 

sérülések kimondására. Nem feledtetni akarja a múltat, hanem elvezetni a gyermekeket az 

önmaga igazságához. A program kidolgozása szigorú minőségbiztosítási keretek között 

történt. Speciálisan a családból kiemelt gyermekek és fiatalok segítségére hivatott technikák 

célirányos ötvözése és tematikus konstrukciója, azaz rendszere. Tehát segítői, főként 

pedagógiai rendszer is egyben.  

 

A KÁSZPEM
® 

rendszer lehetőség a változásra, esély a fejlődésre és szükség esetén a 

gyógyulásra. A KÁSZPEM
®
 szimbiotikus támogatásával a sport-életrend hat a 

bizalomképre, az interperszonális kapcsolatokra, a traumák és nehéz életesemények 

feldolgozására, a kiszolgáltatottság érzet kezelésére, az önrendelkezésre, a normák 

értékek és vezérfonalak elsajátíthatóságára, a teljesítményhez való viszonyra és 

jövőképre. A sportfoglalkozásainkat ezekkel a KÁSZPEM rendszerből merített 

személyiségfejlesztő klienscsoportos foglalkozásokkal egészítjük ki.  

A gyermekvédelem nem egy személytelen valóság, nem a törvények leiratanyaga, 

hanem egy dinamikus világ, ahol a siker a hozzáálláson, az emberi minőségen és szakmai 

kvalitáson múlik.  

A KÁSZPEM
® 

rendszer, a professzionálisan ezt alkalmazni képes szakember kezében 

a remény eszköze.  

A szakellátás ellátórendszerébe beutalt gyermekek és fiatalok problémaprofiljának 

feltárása, a szükséges szakmai szolgáltatások biztosítása, és az autonóm személyiség 

élhetőségének biztosítása teszi lehetővé a gyermekek egyre növekvő önállóságának 

kialakulását. Minél értékalkotóbb módon sikerül a közös sportélményeket beintegrálni a 

gyermek személyiségébe, annál hatékonyabban tudjuk az interperszonális kapcsolatok 

hiányosságait korrigálni.  

A labdarúgás ideális feltételrendszert teremt a fiatal impulzivitásának kontrollálása is. 

Egy-egy sporthelyzetben meghozott sikeres egyéni döntés az önbizalom erősödése mellett a 

gyermek izoláltságának minimalizálását is eredményezheti. A szükséges kontrollfunkciók 

biztosíthatják a szocializálatlan viselkedési elemek hatékony feldolgozását és az örömátélésre 

való képtelenség pozitív irányba történő megváltoztatását. A rendszerszemléletű és 

szolgálatcentrikus szemléletmód elvárása és ösztönzése a szakmai szolgáltatásunk során 

lehetővé teszi a halmozottan hátrányos élethelyzetű gyermekek pszicho-szociális tényezőinek 

fejlesztését. 

A sikerorientált hozzáállás, egy vesztes mérkőzést követő újrakezdés mentális ereje, 

olyan személyes élményeket nyújt, melyek hatására felerősödnek a gyermek személyiségében 

azok a szerepelemek, amelyekkel ellentételezheti a tanult tehetetlenség állapotát.   

A labdarúgás csoportdinamikai hatásrendszere hatékonyan elősegíti a 

pszichoszomatikus egyensúly megteremtését az önbizalomhiányban szenvedő gyerekek 

esetében. A versenyhelyzet a döntés és a felelősségvállalás erősödését fejleszti, és emellett a 

szenzitivitásából eredően a feszültség levezetését is szolgálja.   

A közös szabadidős élmények úgy mozdítják elő a személyiség fejlődését, hogy 

közben növelik az egyén szociális kompetenciáját. A gyermek önazonosságához, 

identitásához szociálisan adaptív azonosulási mintákat kínál. A szűkebb környezet mintaképül 

szolgáló személyeinek utánzásával alakul ki a teljes körű identitás.  
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A gyermek a labdarúgócsapat viszonyai közé illeszkedve éri el az optimális 

integrációt. Mindezek által bontakozik ki a felcserélhetetlenül egyedi személyisége.  

A rendszeres sporttevékenység hatására kibontakozik a kreativitása, erősödik az 

önérzete,  növekszik a kompetencia örömteli átélése, valamint annak a megtapasztalása, hogy 

egy-egy sport szituációban bárki lehet a többiek számára példakép. A gyermeknek lehetősége 

van saját megélt élmény alapján hitelesen megtapasztalnia, hogy milyen egy igazi sportember, 

aki rendelkezik olyan mentális erővel, hogy képes egy elveszített mérkőzés után újra felállni 

és tovább küzdeni, mindez a hozzáállás elősegíti, hogy a szakellátórendszerből kikerülve 

céltudatosabb tagja lehet a társadalomnak.  

Az önálló és felelősségvállaló személyiségfejlesztés a gyermekvédelmi nevelés 

legértékesebb eredménye, mert ilyenkor a gyermek elsajátítja azokat az egyéni és csoportos 

erényeket, amelyek alkalmassá teszi, hogy felnőttként a családja részére megfelelő 

pszichoszociális közérzet teremtsen meg.  

A Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató és az ÁGOTA Alapítvány minden 

gondozott gyermeknek biztosítani kívánja, hogy egyenlően részesedjenek a szociális 

erőforrásokból és szolgáltatásokból. Elsődleges célunk, hogy a szakellátásban empatikus, 

megértő, együttérző és előítélet-mentes légkör alakuljon ki. Értékközpontú, 

viszonypedagógiát kívánunk megvalósítani, ahol a gyermek értékrendje kap primátust az 

egymás közötti viszonylatrendszerben. Ezáltal a személyiségfejlesztés segítségnyújtás az 

értékekhez vezető úton. A szakszerű pedagógiai tevékenység optimális magatartási és 

működési modellként jelenik meg, ami az ideális viselkedésmódot tükrözi a gondozott 

gyermekek részére. 

A megértő közelítési mód teszi lehetővé, hogy nem a gondozott gyermeken, hanem a 

gondozott gyermeknek kívánunk segíteni.  Az a gyermek, aki megtanulta, hogy szabályosan 

küzdjön egy célért, képes alkalmazkodni a sport változó feltételeihez, felelősen viszonyul a 

társaihoz, a labdarúgócsapathoz, az életre szólóan elsajátította azokat az értékes emberi 

tulajdonságokat, melyeket nélkülözött a hibás családi szocializáció miatt.  

 

http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=K%C3%B6z%C3%A9rzet&action=edit&redlink=1
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4.3 Összegzés, avagy az ÁGOTA sport-életrend gyógyítani és fejleszteni 

hivatott 

 Jelen tanulmányunk alapvetően azt a célt szolgálja, hogy rámutassunk annak 

jelentőségére, hogy a családból kiemelt gyermekek és fiatalok gyógyíthatósága és 

fejleszthetősége a sport-életrend azon funkcióin keresztül is megvalósítható, ahol az  

terapeutikus jelleget képvisel, és integráló erővel bír. 

Tanulmányunk bevezetőjében a „Grassroots” mibenlétére, élmény jellegére és az 

MLSZ által bemutatott típusrendszerére koncentráltunk. Ezt követően láttatni igyekeztünk a 

reprezentatív érvényű alapeloszlások bemutatásával, hogy milyen élet- és érzés-állapotbéli 

nehézségek, sajátosságok jellemzik a gyermekvédelmi szakellátásban élők körét. Itt fontos 

összegezni azt is, hogy felmutatható egyfajta szélsőség az állami gondozottak 

szocializálódásában. 

Ennek a szélsőségnek egyik oldalán ugyanazt az életigenlést (pl.: egészséghez való 

viszony az életvitel keresztmetszetben) tapasztalhatjuk, amely minden más kortársaik 

jellemzője is lehetne, ugyanakkor a másik oldalon komoly önpusztításra való hajlamosságot 

és életfeladottságot láthatunk. Ezeket a szélsőségeket illusztrálja a gyermekek bemutatott 
egészségi és mentális állapota, bizalomképe, értékpreferenciáik differenciáltsága, 

teljesítményhez való viszonyuk, az általában vett életmód, szabadidő és sporthoz való 

viszonyrendszerük valamennyi részlete.  

 Egyfajta tanulságként összegezhetjük azt is, hogy az esetleges segítségadások 

eszköztárából ki kell emelni azokat a lehetőségeket, amelyek képesek oldani a fent 

említett szélsőségekből adódó feszültségeket, és az életigenlés felé képesek elmozdítani a 

felcseperedő személyiségek orientációját.  

 Az élet-állapotbéli jellemzőiket bemutató szakmai fejezetet követően, az ÁGOTA 

szakmai rendszerében megmutatkozó törekvésekről írtunk. Ezekben a törekvésekben 

egyértelművé válik, hogy a sport számunkra egy kiváló eszköz, a gyermekek és fiatalok 

gyógyíthatóságban és tudatos fejlesztésében. Ki kell emelnünk a fiatalokban kialakítható 

megküzdési stratégiák és az ehhez nélkülözhetetlen egészséges mozgatórugók fejlesztésének 

fontosságát. A sport, a legszűkebb értelemben a mind egészségesebb én-identitás 

kialakulásához vezethet. Ez az egyre egészségesebbé fejleszthető én-identitás illetve az ezzel 

együtt járó szociális kompetencia-fejlődés, és mindaz a támogató tényező (az önbizalom és a 

másokhoz fűződő bizalomadás képessége, a jövő pozitív módon történő realizálhatósága), ami 

az egyéni fejlesztés eredményeként megvalósulhat, jó alapot kínál a gyermekek és fiatalok 

hatékonyabb integrációjához. A sport illetve a közösségi sport-élmény feltételez egy személy-

közi viszonyrendszert, ahol a fiatal állandó kihívásoknak képes újra és újra megfelelni. Az 

egyre egészségesebb személyiség a mind felvértezettebb megküzdési képességének 

köszönhetően, egyre kisebb erőfeszítés révén lesz képes integrálni magát 

viszonyrendszereibe, vagy akár egy közösségbe. Ha meggondoljuk, ugyanilyen közösséget 

kell, hogy képviseljen az idő előrehaladtával maga a család is, ahol a legnagyobb kihívás pont 

az lesz, hogy ezt már neki magának kell tudnia kialakítani. Hogy egy a családjától 

megfosztott gyermek és fiatal képessé válhat-e saját családot alapítani, az nagyban múlik 

azon, hogy miként nyújtottunk (az ő segítőik) hathatós mintákat a fent említett integrációra, 

hogy miként segítettük őt ahhoz, hogy ezeket megélje, és hogy miként voltunk társai ezek 

megtapasztalásában. Mindezek olyan kérdések, melyek egyértelművé teszik a velük 
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foglalkozó szakemberek felelősségét. Fontos belátnunk, hogy ha nem keressük meg azokat a 

hasznos alternatívákat, amelyek a gyermekeket és fiatalokat „haza segíthetik” ebben a 

társadalomba, akkor csupán annyit láthatunk majd, hogy annak perifériájára kallódnak 

(legyenek azok a büntetés-végrehajtás vagy a humán szolgáltatás ösvényei). 

 Az ÁGOTA rendszerében kialakítható sport-életrend keretében, azért képvisel 

komoly szerepet a Grassroots futball programháló, mert úgy véljük, hogy ennek 

valamennyi elvi megfontolása abszolút gyermekbarát. Az ilyen szempontból vett 

legfontosabb tényező, hogy nem professzionális elfoglaltságról van szó, hanem szabadon 

választható élmény-alapú és - központú kikapcsolódásról. Pontosan ez a fajta kikapcsolódás - 

az élmény-alapú elvonatkoztatás a mindennapoktól - az a hatékony eszköz, melynek révén a 

gyermek és fiatal egy másfajta élettérben tanulhatja meg értékelni önmagát másokkal is 

összefüggésben. Egyéni és egyben csoport-élmény a Grassroots. Nem véletlenül mutattuk be 

olyan részletesen az élet-állapotbéli jellemzők kutatási tapasztalatait. Világosan láthatjuk, 

hogy abban a szükséghelyzetben és depriváltságban, a gyermekeknek mennyire komoly 

szükségük van az itt említett élményekre és közösségi megtapasztalásokra. Élni és játszani 

becsületesen, egy olyan magatartásforma elsajátítását is jelentheti, ami messze túlmutat a 

Grassroots vagy bármilyen sport-életrend keretein.  

Hazánk állami gondoskodásban élő fiataljainak akkor lesz nemzettudata, ha 

megtapasztalhatják a valakihez és valahova tartozás érzését. Ennek előmozdítására szintén 

kiváló eszköz a terapeutikus alapú és integráló erővel bíró játék-, ill. sportélmény.  

Az ÁGOTA Alapítvány és a Szeged-Csanádi Egyházmegye Szent Ágota 

Gyermekvédelmi Szolgáltatója, a maga által felkarolt, támogatott és gondozott gyermekeken 

kívül ezt a szemléletmódot igyekszik közvetíteni a ma Magyarországon 21 és félezres 

létszámban élő, családját nélkülöző fiatal számára.  


