
2017-06-29 CSÉN találkozó 
István: Hol vannak a férfiak? Ehhez a kérdéshez kapcsolódnék. Van egy mondás: A nő biztonságra 

vágyik, s mert nem kapja meg, nadrágot húz, a férfi papucsba lép. 

Házassági tanácsadóból nekem annyi jutott, hogy: „Majd megtudod. Neked se lesz jobb.” 

Fiamnak én azt mondtam: „Köt a férfiúi becsületszavad, ami az életeddel egyenértékű. Fedezd fel a 

feleséged belső értékét, és tanulj meg gyönyörködni benne!” 

József: A rendszerépítés és a tartalomközvetítés két külön folyamat. Először felépítjük azt a 

szerkezetet, amin keresztül tudjuk a tartalmat közvetíteni, aztán használatba vesszük, és közvetítjük. 

István: Hogyan szólítsak meg az üzenetemmel egy 25 éves fiatalt? „Aki az embereket meg akarja 

nyerni: szívét zálogba kell adni!” 

Lukács Béla: A sikeres nő nem férfi c. könyvet ajánlom elolvasásra. 

József: Szakirodalom jegyzéket is készítsünk! 

Béla: Havasi Líviát is olvassátok! – Thomas Gordon konfliktuskezelésére mondják, hogy elavult, de 

adaptálás után használhatónak tartom. Jöttek hozzám tréningre párban, és kijelentették, hogy ők 

tanulmányozták a Gordon módszert és biztosak benne, hogy nem működik. Mondtam nekik, hogy ha 

négykor is ez lesz a véleményük, mehetnek haza és aláírom a hátralévő idejüket. Négyre fordult 

bennük a dolog, és maradtak. – Értő figyelemhez is van egy megjegyzésem: akkor igazi, ha nem 

majmolom, amit hallok, hanem megfogalmazom, hogy mi jött át. – Pozitív gondolkodásról: sok 

vélemény van. Bevált nekem: először a jót mondom, aztán a rosszat. Nem tagadjuk a negatívumot. 

Helyén kezeljük. – Fiatal házaspárnak ajánlottam a Gordon könyvet. Sértődötten mondták, hogy 

tudnak ők gyereket nevelni. Ez gondolom, egy típus gondolkodás. – Szülőképzésre szükség van. Nem 

készítik fel a fiatalokat. 

Béla: EMK: 15-16 éve konfliktus után keresték fel a felek az EMK szakembert, és másfél óra alatt 

rendbe tették a dolgot. Az ember ne akarjon szakértőként – sémák mentén beleszólni. A két fél 

fogalmazza meg egymásnak, milyen szükségletei nem teljesülnek – akkor jó eséllyel megoldják. – Ne 

minősítsünk: jó, rossz, hiba, nem hiba, stb. Ezt vártam el: ez teljesült, ez nem. Ez tárgyilagos. 

Krisztina: Így elveszik a sava-borsa a kapcsolatnak. Ebben az érzelmek hol vannak? 

József: Folyamatkorrekciós megjegyzésem van arról, hogy most mit csinálunk. Azt kérem, hogy a 

prezentáció szerkezetére koncentráljatok! Milyen fő témákat tartalmazzon, ne tartalmazzon? Ezt 

nézzük át! Ezzel foglalkozzunk! 

Irénke: Szülőképzést háztartásszervezést én is javaslom városi szinten! 

József: Önkormányzati szinten ajánlunk majd programcsomagokat.  

Emese: Bélához kapcsolódva: T. Gordon módszeréről. Tiszteletteljes kommunikációt, testbeszédet 

tanítani, közvetíteni, hogy ezt átvegyék. Sok helyen nincs meg. És az egyenesség. 

Kati: Női szerepeket láttam az előadásban. Férfiszerepeket hiányoltam. 

Krisztina: Össze fogom írni. 

József: Összevetésre érdemesek a nemi szerepek táblázatban akár. Reveláció erővel hathat látni 

egymás mellett, hogy ki milyen feladatokat lát el / kell, hogy ellásson. 

Timi: Örömszülő képzést nem láttam: Anyós-Após képzést. Az anya apa magára marad részt üres 

fészek időszaknak is nevezhetnénk. 

József: Anyós konfliktus sztenderd. Tetszik az örömszülő képzés ötlete. 

Timi: Jegyesképzésen elmondjuk: a határvonás a saját szüleik felé, a pár feladata. 

Dániel: Saját szervezete ennek a csapatnak hogyan épül fel? Kik vagyunk? Önkéntesek gyülekezete? 

Alakuló Családkutató Intézet? Mi a célrendszere? Milyen elköteleződéssel ülnek itt a tagok? Milyen 

szerződéssel dolgoznak? Hallom, hogy önkormányzatoknak fog szolgáltatni ez a kör. Szülőknek, 

nagyszülőknek, pároknak, családoknak. Dolgozni fognak a programban emberek pénzért. Pénzre is 

váltódó értéket teremt tehát  a csoport. Beletesznek emberek munkát, szakértelmet, időt. Kivenni is 

akarnak? Van erről egyesség? Mik a tagság kritériumai? A hozzám hasonló új munkatársak felvételére 

s bevezetésére van kész folyamat? Mert akkor kérem, hogy alkalmazzátok! Ha nincs: segítek 

kidolgozni. Érzékelem, hgy több ezer oldalas szakirodalmat dolgoztok fel. (Krisztina mondta az 

előadásában magáról. Gondolom, a többiek is a saját kutatásaikhoz olaasnak.) Anyaggyűjtés történik 

valami közös online tudástárban? Javaslom, hogy a kiadandó könyv mellett – amit lezártok – tartsunk 

fenn online egy élő – azaz folyton fejlődő (evolúciós) – tudásanyagot! 



József: Árva a ház. Elment a lányom. Ottmaradt a gyerekszoba üresen. Mást is mondok: CSÉN: 

legtöbb konfliktus fogalmi területről ered. mivolt régen a család funkciója? Milyen deklarált, nem 

deklarált funkciókat töltöttbe?  

Kr: Megvan a tanulmányok közt. 

József: Mi változott meg? A régi funkciót miért nem valósítja már meg? Milyen feltételek 

hiányoznak? Mitől más a totális tulajdonságok, amik indokolják, hogy legyen család? Mit várhatunk el 

a mai családtól? Kiktől várjuk el, hogy et megvalósítsák? Felismerve a régit, keresve az újat: kik azok, 

akikkel ezt meg kell értetni? Olyanokkal kell dolgozzunk, akik torz családi háttérből jönnek. Hozzájuk 

kell szólni – szabni a ruhát. Régen hat gyerek, plusz nagyszülők voltak. Önfenntartók voltak. Ma ilyet 

hol találunk? 16-18 évesen kitekintget a családból. Hol érdekli, hogy a családjának visszaadjon, 

betápláljon? Ki mit tart ma fontosnak, a fiatalok körében a családi élettel kapcsolatban? 

Kr: Több szervezet van, akik osztályfőnöki órákon, egyetemeken tartanak előadást. Vannak jó 

visszajelzések. 

József: István tetszett a gondolatmeneted. Írj erről fél oldalt! 

István: 60 éves rendszerszervezői tapasztalattal felajánlást teszek. NCM (nominal group method) 

alkotástechnikai módszer. Nyílt problémákat 8-10 fős csoporttal értekezleten szigorúan koreografálva 

tárjuk fel a témát! Mik azok a befolyásoló tényezők, amelyek az emberek fejében vannak a család 

problematikájára. 2,5-3,5 óra igényű. Nézők is lehetnek. Aggregálva és strukturálva megkapjuk a 

csoportoktól a tényezőket.  

Ildi: Az én szerepem a nő megírása. Férfiszerepeket nem szedtem össsze. Az más munkája. 

Összeszedtem a család funkcióit. Innen jött a nagyszülő képzés ötlete is. A nagycsalád az igazi család. 

Ennek utána kutattam. A szubjektivitás miatt a szingliség probléma. Nagy erővel igyekeznek 

atomizálni az embereket, hogy kihasználhassák őket. A nagyszülő tudást tud átadni. Kell ez a 

hátország. Az egy generációs család is csonka család. A több generációs család pedig nem foghirtelen 

visszaállni. Mi az a támogató háttér, amitől visszaáll ez a biztonság érzet? Funkcióknak be kell 

töltődni. Elmehetek dolgozni, mert a nagymamámra odafigyel valaki. Mitől rossz a mai család? 50%-

os depresszió? Meghaladott képességektől. Voltak körülötte.  

20 éven keresztül szülne egy nő: 6-7 gyerek volna és nem repülne ki sokáig – utána az unokák 

lennének ott. 

Andi: Fontos a család. Fontos, hogy helyére kerüljön. Én fantasztikus családba születtem. Mélyre 

küldött az Isten. Egyszer volt, után a nincs. Utunk, irányunk, hogy megmaradjunk. Ajándék, hogy 

gyermek érkezik. Én kisebbséggel dolgozom: rajongással örvendenek a gyereknek. Mi nem tudunk. 

Ne maradjunk magunkra. Milyen sebeink vannak? Sebzett családból érkezők döbbenjenek rá: 

családban lenni jó. Mögöttem ott volt a család, azért lettem sikeres. 

Attila/András?: A prezentációhoz: Miért kell elengedni a múltat? 

Krisztina: Nekem sem tetszett. Nem úgy elengedni. Ott van. Feldolgozni kell és kivenni, kiszűrni, ami 

tovább mehet. 

Attila/András?: Megvitatásra közgazdasági megközelítésből: gyereket nevelni befektetés. Tizen ix év: 

befektetés forintosíthatóan. A gyermek úgy kezdi az életét, hogy fogalma sincs mennyit fordítottak rá. 

Ez deficit. Számon nem kérik. Ez kerüljön szóba: viszonzom a szülőnek ezt? – Más: Milyen a jövő 

családmintája? Tudjuk most? Nem rólunk veszik a mintákat. Neten keresztül informálódnak. Tudunk 

ezekről? Ismerjük a család jövőképét? Sok modell van. 

József: Kellene egy történeti vonulatot beletenni. Honnan hová tart a család? Az ideális család 

micsoda? Mi az ideálképünk a családról? Támadhatóvá válik az ideál. Az anyagba bele kell tenni. 

Készül ebből egy szöveg. Ez lesz egy következő vitapont. A résztvevőknek szétküldjük. Minden 

kiegészítést várunk most – két napon belül. Júli közepéig lezárjuk a nagy szöveget. Az egész könyv 

lezárása megtörténik szeptemberig. Augusztusig lehet beleírni. Gyors beavatkozási terv 1 éven belül 

lezárt könyvvel vehető komolyan. 

 


