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Szarvák Tibor

SZOCIÁLIS ÉS MENTÁLIS TÉRKÉP
JÁSZBERÉNYBEN

A kutatás el zménye1

Bármely önkormányzat számára rendkívül fontos feladatot jelent egy adott telepü-
lésen a szociális ellátás folyamatos javítása, az érintettek számára a tényleges
segítségnyújtás, továbbá a szociális ellátórendszer települési adottságokra alapozó,
a rászorulók problémáira leginkább reflektáló m ködtetése.

A Jászberény város szociális és mentális térképének elkészítéséhez alapul szolgáló
reprezentatív minta felvételére 2005 júniusában került sor. A kérd íves felmérésben
kérdez ként a SZIE Jászberényi F iskolai Kar szociálpedagógia szakos (nappali és
levelez  tagozatos) hallgatói vettek részt. Az adatokat a Családsegít  és Gyermekjó-
léti Szolgálat munkatársai rögzítették.

A vizsgálat területi egységeiként, mint jól kezelhet  területi kereteket, a települési
önkormányzati választókerületeket (továbbiakban kerület) jelöltük meg2. Mivel a
város feln tt lakosainak száma a külterületek nélkül 19 576 f , a megkérdezett 1086
f t (közel 6%) elegend nek tartottuk a vizsgálat érvényességéhez és eredményessé-
géhez.

A mintavételb l ered  kisebb torzulásokat megfelel  matematikai módszerrel,
úgynevezett súlyozással korrigáltuk3.

Elgondolásunk szerint egy szociális térképnek nem célszer  kizárólag csak a
szociális szférával kapcsolatos kérdéseket elemeznie, hanem a teljes képhez minden
olyan alrendszer problémáját is érintenie kell, amely kapcsolatban van a szociális
ágazattal. Számunkra ezért fontos az interszektorális (egészségügy, szociális szféra,
fejlesztések, oktatás, képzés) megközelítés.

1 A felmérés része egy, a Jászberény társadalmát az ezredfordulón bemutató kötetnek. Jelen
tanulmányban idézzük Jászberény külterületét (Nesz r, Öregerd , Portelek) érint  felmérésünk
adatait is.  Megjegyezzük, hogy a városban 1992-ben történt az els  szociális térkép elkészítése,
melynek részletei Peth  László: Egy mikrorégió az ezredfordulón Bp. 1999. MTA Politikai
Tudományok Intézete 92-102. o. olvashatók. Internetes elérhet sége:  (http://www.vfmk.hu/
vfek/Szak/petho/mik08.htm#ref44). Ekkor a módszertan szintén a választópolgárok számán
alapult, azonban 13 éve családi kérd ívet töltöttek ki a kérdez biztosok, akik akkor a polgármes-
teri hivatal dolgozói voltak.
2 A 12 „városi” választókerület alapján alkottuk meg a lakossági kérd íves elemzésünk egyik
független változó keretét, a területi dimenziót (a külterületekre nem terjedt ki a mostani
vizsgálat). Mindezek mellett természetesen a jellemz  összefüggéseket a korosztályok és az is-
kolai végzettség mentén is megjelenítjük.
3 A súlyozás alapját a nemek és a korosztályok (18-35, 36-59, 60-) száma jelentette.
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Egy szociális térkép jó hátteret biztosíthat egy adott településnek a helyi viszo-
nyok, szükségletek felmérésére, és ennek ismeretében változtatható a szükséges
irányba az a tervezési koncepció is, amely a város szociális ellátását, gondoskodását
hosszú évekre meghatározza.

Ebben a tájékoztatóban a lakosság szociális, mentális, egészségügyi állapotáról,
az intézményi és a családi szociális (segít ) hálóról, a társadalmi fejlesztések, a szoci-
álpolitika követend  irányáról, a családon belüli er szak látenciájáról, a közbiztonság
megítélésér l és a jöv kép (így az értékvesztett állapot) jellemz ir l számolunk be.

A kapott eredményeket több alkalommal százfokozatú skálán közöljük. A százfo-
kozatú skála értékei minden esetben csak az értékelhet  válaszokra vonatkoznak, a
következ k szerint: a százas érték azt jelenti, ha minden válaszoló a maximális
pontszámot, nulla pedig, ha a minimális pontszámot adná. Az ilyen százfokozatú
skálákon az ötven pont alatti érték negatív véleményt (bizalmatlanságot, ellen-
szenvet), míg az ötven pont feletti érték pozitív véleményt (bizalmat, rokonszenvet)
jelez. A kutatás kérd ívében meglehet sen sok változó szerepelt, ezért a feldolgozás
során több változó esetében összevonást is használtunk.

Fontosabb társadalmi-demográfiai jellemz k
Mintánkban az id sebb korosztály magas aránya (1945 után születettek) inkább

az els  kett , valamint a 6. kerületre jellemz . A középkorosztály tagjai f ként a 6.,
7., valamint a 9. kerületben élnek. Magas a fiatal feln ttek aránya a 3., az 5., a 6., a 7.,
a 8. és a 9. kerületben.

A korosztályok visszatükrözik a családi állapot jellemz it. Az özvegység az els
két kerület mellett a 3. és a 8. kerületben is magas (összességében 15%). Azokban a
kerületekben, ahol a fiatal feln ttek száma jelent sebb, jellemz  a n tlen, hajadon
státusz (leginkább a férfiaknál) is. Ez a szinglinek is nevezhet  életforma a 4., az 5. és
a 6. VK-ben elterjedtebb. Mintánkban a középkorosztályúak körében lelhet  fel
leginkább az elvált kategória. Közöttük viszonylag jelent s az özvegyek aránya is.
A 6. és a 9. kerület (f ként n i) lakosai mellett leginkább a 3. és a 12. az, ahol azzal
szembesültek a kérdez k, hogy a válaszadó el z  családi kerete felbomlott. Városi
szinten ez az arány 8 %. Élettársával a válaszadók 6 %-a él Jászberényben. Ez az
életforma szignifikánsan magasabb az 1970 után született korosztály körében.

Az elváltak kétharmadának nincs gyereke, azonban az élettársi kapcsolatokat
nézve közel felük csak a gyermektelen.

A gyereknélküli háztartások az els  két kerület mellett az 5., a 9. és a 10. kerületre
jellemz ek. Fontos tervezési kategóriát jelenthet azonban az, hogy összességében
a megkérdezettek közel felét fedi le a nincs gyermeke kategória. A maximum 8 osztályt
végzettek körében jellemz  leginkább a nagycsalád (3 vagy több gyerek), bár
közöttük az egy gyermek vállalása is viszonylag magas arányban mutatkozik.

Közös háztartásban átlagosan 3 f  él. Ez az arány az átlagosnál magasabb a 9.,10.,
alacsonyabb pedig az 1. kerületben.

Válaszadóink közel ötöde végezte el a 8 osztályt (f ként a 60 évnél id sebbek). A
megkérdezettek alig 10 százaléka jelezte azt, hogy nem fejezte be az általános iskolát.
A magasabb iskolai végzettségek között az érettségi (35%) és a szakmunkásvégzett-
ség a legelterjedtebb (25%). Válaszadóink közül (f ként a középkorosztály és a
fiatal feln ttek) minden ötödik diplomával is rendelkezik.

Adataink szerint a legtöbb diplomás az 1. és a 3., illetve 6. és a 9. kerületben él. A
8., a 10. és a 12. kerületben magasabb az olyan megkérdezettek aránya, akik csak
általános iskolai végzettséggel rendelkeznek. Kiemelked en magas a 6. és a 7. kerület-
ben azok aránya, akik a szakmunkásvégzettség mellett az érettségit is fel tudják
mutatni.

A foglalkoztatást tekintve a válaszadások szerint a megkérdezettek tizede
vállalkozóként, közel harmada beosztottként dolgozik. Munkanélküli a válaszadás
idején 3 %-uk (az 1992-es adatfelvételnél majdnem 13%!), Gyeden, Gyesen 6 %-uk
volt. Összességében a válaszadók 52 %-a (f ként a férfiak, az 1-2 gyermeket nevel
középkorosztály) dolgozik. A mintában az aktív foglalkoztatási státuszú válaszadók
a 3., a 6., a 7., a 9. és a 12. kerületben vannak többségben. Az aktív válaszadók
túlnyomó többsége Jászberényben dolgozik, minden ötödik válaszadó ingázik.

Az átlagos lakásnagyság 82 négyzetméter. Legmagasabb a 9. kerületben,
legalacsonyabb az 5. és a 12. választókerületben. Fontos megjegyeznünk, hogy az
iskolai végzetség növekedésével emelkedik a megszerzett lakások alapterülete is.

A válaszadók többségének jövedelmi helyzete középosztályi jövedelemszintet
tükröz. A 118 ezer Ft-os családi átlag nettó havi jövedelemt l jelent sen magasabb
a 6., 7., 10. kerületben tapasztalható jövedelemszint, viszont számottev en
alacsonyabb a 11. és 12. kerületben.

Az egy f re jutó jövedelmi átlagot (48000 Ft/hó) nézve a 6. és 7. kerület vezet és
a 11. kerület az utolsó. A középkorosztály havi jövedelme az átlagosnál magasabb,
a hatvan évnél id sebb korosztályé alacsonyabb. Azonban mindkét demográfiai
korosztály egy f re jutó jövedelme hasonló, 51 000 Ft. Fontos megemlíteni azt az
összefüggést, hogy az iskolai végzettség növekedésével növekszik mind az egy
f re es , mind a közös családi jövedelemszint.

Arra a kérdésre, hogy „hová helyezné magát egy 10 fokozatú skálán ahol az 1-
es jelenti a legszegényebbeket, 10-es a leggazdagabbakat?” a válaszadók többsége
a középosztályba sorolja magát (átlag: 4,15)4. Az önbesorolás alapján magasabb
státuszúnak a 3., 6., 7., alacsonyabbnak pedig a 11. kerület tekinthet . A b  évtizeddel
ezel tti adatfelvétel tanúsága szerint a lakosság fele vagy valamivel nagyobb aránya

4 A külterületi vizsgálatban a válaszadók 3,7-re értékelték helyüket a társadalom szerkezetében.
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4 A külterületi vizsgálatban a válaszadók 3,7-re értékelték helyüket a társadalom szerkezetében.
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élt kiegyensúlyozott jövedelmi szinten, közel 20 % konszolidált életviszonyokat
tudhatott maga körül, de igazán kiemelked t kevesen mondhattak magukénak5.

Itt is fontos megjegyeznünk, hogy az aktív foglalkoztatási státusz, és a magasabb
iskolai végzettség el nyösebb pozíciót jelentett az általunk felállított rangsorban.

A társadalmi-települési hálózatok szerepe, jellemz i
Válaszadóink gondjaik, problémáik megoldásában leginkább a családra, sz kebb

rokonságra (100 fokozatú skála átlaga: 85 pont), barátokra (100 fokozatú skála átlaga:
61 pont), szomszédokra (100 fokozatú skála átlaga: 52 pont) számítanak. Gyakori
még az egészségügyi dolgozók (100 fokozatú skála átlaga: 56 pont) említése is. A
kerületek közül a 4. és az 5. az, ahol az átlagnál jobban számítanak a polgármesteri
hivatal dolgozóira, a polgármesterre, a jegyz re, az önkormányzati képvisel kre is.
A civil szervezetek és a szociális segít k szerepének említése az 5. választókörzetben
a legjelent sebb.

Barátokra, munkatársakra, civil szervezetekre az 1970 után születettek, valamint a
magasabb iskolai végzettséggel rendelkez k számítanak, az egyházra pedig a hatvan
évnél id sebbek, illetve a nyolc általánossal rendelkez k. A helyi média segítsége
szintén a magasabb iskolai végzettség ek számára fontosabb. A hagyományos
segít  kapcsolatokra adott magas pontszámok összességében a tradicionális,
közösségi hálózatok létét mutatják, amelybe esetenként be tud kapcsolódni más
professzionális segít  szféra is.

A válaszadóknak a közösségekkel kapcsolatos vélekedését nagymértékben
meghatározza az anómia, az értékvesztett állapot jelensége. Megjegyezzük, hogy az
általunk a közbiztonság érzetének kérdésében feltett állításokkal6 való egyetértés
magas volt (tehát inkább negatívan értékelték). Alacsonyabb intenzitást az aktívak,
a fiatal feln ttek és a magasabb iskolai végzettség ek körében, magasabbat pedig
a n k körében tapasztaltunk.

A b nözés növekedését az átlagnál magasabbra értékelték az 1., alacsonyabbra
az 5. és a 9. kerületben. Az 3., az 5. és a 9. kerület lakóinak alacsonyabb, az els  két
kerület válaszadóinak pedig magasabb félelemérzetét regisztráltuk.

A családon belüli er szak kérdése kapcsolódik a közösségi hálózatok m ködésé-
hez. A kérdés mérése a látencia miatt nehéz. A válaszadóink közül azonban minden
ötödik (f ként a 6-7. kerületben él k, a n k és a középkorosztályhoz tartozók)
nyilatkozott úgy, hogy ismer ilyen eseteket lakókörzetében.

A válaszadói közvélekedésben a családon belüli viszonyokban a verbális er szak7

a magánszférát érinti (100 fokozatú skála átlaga: 65 pont). A konkrét er szak
megjelenése közül a gyermek pofozása már nem tartozik egyértelm en a magánügy
kategóriába (100 fokozatú skála átlaga: 50 pont). Válaszadóink szerint beavatkozni
a szexuális zaklatás, a szül  (a férj-illetve a feleség) verése terén kell leginkább.

Fontos megjegyeznünk, hogy a n k – az 1970 után született korosztályhoz
hasonlóan – következetesen minden kategóriában inkább beavatkozás pártiak. A
demográfiai különbségekre jó példa az, hogy a gyermekeknek szánt pofont (verést)
sokkal inkább tekintik magánügynek a 60 évnél id sebb válaszadók, mint a 35 évnél
fiatalabbak.

A vizsgált területek szempontjából a leginkább ,,beavatkozás-párti” a 4. kerület
társadalma, a leginkább ,,magánélet-párti” a 12. kerület. A 8. és 9. kerület
megkérdezettjei bizonytalanok abban, hogy a magánélet kategóriáit, vagy inkább a
beavatkozást válasszák.

A válaszadók az egészségügyi és az oktatási alapszolgáltatásokkal (100 fokozatú
skála átlaga: 65-63 pont), valamint a kórházi ellátással (100 fokozatú skála átlaga: 57
pont) többnyire elégedettek. A szociális szolgáltatásokkal és a szociális hálóval
szemben már kritikusabban értékelnek (100 fokozatú skála átlaga 52-46 pont). A
megkérdezettek azonban a foglalkoztatási helyzettel inkább elégedetlenek (100
fokozatú skála átlaga 42 pont).

Az egészségügyi alapszolgáltatásokkal f leg az 1. és a 4. kerületben elégedettek,
a kórházi ellátással való elégedettség, a szociális és az oktatási szféra m ködésével
kapcsolatos támogatás szintén a 4-ben er sebb. A kérd ívben felsorolt szolgál-
tatásokat közel 20 ponttal tartották jobbnak a 4. kerületben (100 fokozatú skála
intenzitás átlaga 68 pont), mint a 7-ben (100 fokozatú skála intenzitás átlaga 47
pont).

Az elégedettebb társadalmi csoportok között nagyobb számban található meg az
id sebb, illetve az alacsonyabb iskolai végzettséggel rendelkez  korosztály. Ez az
állításunk a foglalkoztatási helyzet értékelésére nem igaz, mert itt pontosan fordított
a helyzet: a diplomások értékelik negatívabban a foglalkoztatás terén kialakult helyi
jellemz ket.

A szociális háló felsorolt elemeinek említési gyakoriságát a családsegít ,
gyerekjóléti szolgálat vezeti. Fontosnak tartják a megkérdezettek a gyámhatóság,
az ügyvéd, a véd n  és a háziorvos szerepét, valamint a jogvéd  iroda szerepét is.
Alacsony az említési gyakoriság a civil szervezetek és az egyház esetében.

Az általunk felsorolt lehetséges szociális háló elemei közül a válaszadók átlagosan
hármat említenek meg: a legtöbbet (ötöt) a 3. és 4., a legkevesebbet a 2. és az 5.
kerületben.

5 http://www.vfmk.hu/vfek/Szak/petho/mik08.htm#ref44
6 Az utóbbi években egyre több a b nözés (100 fokozatú skála átlaga 85 pont); A hozzánk
hasonló embereket manapság több veszély fenyegeti, mint régebben (100 fokozatú skála átlaga
78 pont); A legtöbb er szakos b ncselekményt az utcán vagy más nyilvános helyen követik el
(100 fokozatú skála átlaga 68 pont); Az er szakos b ncselekménynél az áldozat általában
ismeri az elkövet t (100 fokozatú skála átlaga 52 pont).

7 A férj sért , megalázó dolgot mond feleségének.
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élt kiegyensúlyozott jövedelmi szinten, közel 20 % konszolidált életviszonyokat
tudhatott maga körül, de igazán kiemelked t kevesen mondhattak magukénak5.

Itt is fontos megjegyeznünk, hogy az aktív foglalkoztatási státusz, és a magasabb
iskolai végzettség el nyösebb pozíciót jelentett az általunk felállított rangsorban.

A társadalmi-települési hálózatok szerepe, jellemz i
Válaszadóink gondjaik, problémáik megoldásában leginkább a családra, sz kebb

rokonságra (100 fokozatú skála átlaga: 85 pont), barátokra (100 fokozatú skála átlaga:
61 pont), szomszédokra (100 fokozatú skála átlaga: 52 pont) számítanak. Gyakori
még az egészségügyi dolgozók (100 fokozatú skála átlaga: 56 pont) említése is. A
kerületek közül a 4. és az 5. az, ahol az átlagnál jobban számítanak a polgármesteri
hivatal dolgozóira, a polgármesterre, a jegyz re, az önkormányzati képvisel kre is.
A civil szervezetek és a szociális segít k szerepének említése az 5. választókörzetben
a legjelent sebb.

Barátokra, munkatársakra, civil szervezetekre az 1970 után születettek, valamint a
magasabb iskolai végzettséggel rendelkez k számítanak, az egyházra pedig a hatvan
évnél id sebbek, illetve a nyolc általánossal rendelkez k. A helyi média segítsége
szintén a magasabb iskolai végzettség ek számára fontosabb. A hagyományos
segít  kapcsolatokra adott magas pontszámok összességében a tradicionális,
közösségi hálózatok létét mutatják, amelybe esetenként be tud kapcsolódni más
professzionális segít  szféra is.

A válaszadóknak a közösségekkel kapcsolatos vélekedését nagymértékben
meghatározza az anómia, az értékvesztett állapot jelensége. Megjegyezzük, hogy az
általunk a közbiztonság érzetének kérdésében feltett állításokkal6 való egyetértés
magas volt (tehát inkább negatívan értékelték). Alacsonyabb intenzitást az aktívak,
a fiatal feln ttek és a magasabb iskolai végzettség ek körében, magasabbat pedig
a n k körében tapasztaltunk.

A b nözés növekedését az átlagnál magasabbra értékelték az 1., alacsonyabbra
az 5. és a 9. kerületben. Az 3., az 5. és a 9. kerület lakóinak alacsonyabb, az els  két
kerület válaszadóinak pedig magasabb félelemérzetét regisztráltuk.

A családon belüli er szak kérdése kapcsolódik a közösségi hálózatok m ködésé-
hez. A kérdés mérése a látencia miatt nehéz. A válaszadóink közül azonban minden
ötödik (f ként a 6-7. kerületben él k, a n k és a középkorosztályhoz tartozók)
nyilatkozott úgy, hogy ismer ilyen eseteket lakókörzetében.

A válaszadói közvélekedésben a családon belüli viszonyokban a verbális er szak7

a magánszférát érinti (100 fokozatú skála átlaga: 65 pont). A konkrét er szak
megjelenése közül a gyermek pofozása már nem tartozik egyértelm en a magánügy
kategóriába (100 fokozatú skála átlaga: 50 pont). Válaszadóink szerint beavatkozni
a szexuális zaklatás, a szül  (a férj-illetve a feleség) verése terén kell leginkább.

Fontos megjegyeznünk, hogy a n k – az 1970 után született korosztályhoz
hasonlóan – következetesen minden kategóriában inkább beavatkozás pártiak. A
demográfiai különbségekre jó példa az, hogy a gyermekeknek szánt pofont (verést)
sokkal inkább tekintik magánügynek a 60 évnél id sebb válaszadók, mint a 35 évnél
fiatalabbak.

A vizsgált területek szempontjából a leginkább ,,beavatkozás-párti” a 4. kerület
társadalma, a leginkább ,,magánélet-párti” a 12. kerület. A 8. és 9. kerület
megkérdezettjei bizonytalanok abban, hogy a magánélet kategóriáit, vagy inkább a
beavatkozást válasszák.

A válaszadók az egészségügyi és az oktatási alapszolgáltatásokkal (100 fokozatú
skála átlaga: 65-63 pont), valamint a kórházi ellátással (100 fokozatú skála átlaga: 57
pont) többnyire elégedettek. A szociális szolgáltatásokkal és a szociális hálóval
szemben már kritikusabban értékelnek (100 fokozatú skála átlaga 52-46 pont). A
megkérdezettek azonban a foglalkoztatási helyzettel inkább elégedetlenek (100
fokozatú skála átlaga 42 pont).

Az egészségügyi alapszolgáltatásokkal f leg az 1. és a 4. kerületben elégedettek,
a kórházi ellátással való elégedettség, a szociális és az oktatási szféra m ködésével
kapcsolatos támogatás szintén a 4-ben er sebb. A kérd ívben felsorolt szolgál-
tatásokat közel 20 ponttal tartották jobbnak a 4. kerületben (100 fokozatú skála
intenzitás átlaga 68 pont), mint a 7-ben (100 fokozatú skála intenzitás átlaga 47
pont).

Az elégedettebb társadalmi csoportok között nagyobb számban található meg az
id sebb, illetve az alacsonyabb iskolai végzettséggel rendelkez  korosztály. Ez az
állításunk a foglalkoztatási helyzet értékelésére nem igaz, mert itt pontosan fordított
a helyzet: a diplomások értékelik negatívabban a foglalkoztatás terén kialakult helyi
jellemz ket.

A szociális háló felsorolt elemeinek említési gyakoriságát a családsegít ,
gyerekjóléti szolgálat vezeti. Fontosnak tartják a megkérdezettek a gyámhatóság,
az ügyvéd, a véd n  és a háziorvos szerepét, valamint a jogvéd  iroda szerepét is.
Alacsony az említési gyakoriság a civil szervezetek és az egyház esetében.

Az általunk felsorolt lehetséges szociális háló elemei közül a válaszadók átlagosan
hármat említenek meg: a legtöbbet (ötöt) a 3. és 4., a legkevesebbet a 2. és az 5.
kerületben.

5 http://www.vfmk.hu/vfek/Szak/petho/mik08.htm#ref44
6 Az utóbbi években egyre több a b nözés (100 fokozatú skála átlaga 85 pont); A hozzánk
hasonló embereket manapság több veszély fenyegeti, mint régebben (100 fokozatú skála átlaga
78 pont); A legtöbb er szakos b ncselekményt az utcán vagy más nyilvános helyen követik el
(100 fokozatú skála átlaga 68 pont); Az er szakos b ncselekménynél az áldozat általában
ismeri az elkövet t (100 fokozatú skála átlaga 52 pont).

7 A férj sért , megalázó dolgot mond feleségének.



154                                                                                                                  Jelen és jöv Jelen és jöv                                                                                                                    155

Érdemes megemlítenünk, hogy a fiatal feln ttek és a magasabb iskolai végzett-
ség ek számára s r bb a szociális háló, mert k voltak azok, akik az átlagosnál több
szervezetet választottak ki és láttak el segít  szereppel.

Egészségszociológiai jellemz k
Általánosan elmondható, hogy a lakosság az egészségi állapotával többnyire

elégedett  (100 fokozatú skála: 56 pont). A testi-lelki egészségi állapot megítélése
közel egyforma (100 fokozatú skála átlaga: 57-59 pont). A testi-lelki egészsége
leginkább az 5. kerületben él knek jobb. A körzetek közül az 1., 11., 12-ben jeleznek
az átlagosnál rosszabb állapotokat válaszadóink.

A testi-lelki egészség megítélése általában együtt jár, de vannak kivételek, például
a 2. kerület, ahol lelki egészségüket 10 ponttal magasabban értékelik az ott lakók. Az
egészségtudatosság tekintetében az 5. kerület lakosai vezetnek (100 fokozatú skála
átlaga: 72 pont), legkevésbé az 1-ben bíznak abban, hogy tehetnek egészségükért
(100 fokozatú skála átlaga: 52 pont).

A testi-lelki állapotukkal elégedettebbek az 1970 után születettek és a magasabb
iskolai végzettséggel rendelkez k. Körükben az egészségtudatosság is intenzíveb-
ben van jelen.

A betegségtípusok között a magas vérnyomás fordul el  leginkább. Válaszadóink
fele jelzi ugyanis, hogy saját vagy sz kebb családjában el fordult már ilyen betegség.
A megkérdezettek több mint harmadánál idült hörghurut, illetve allergiás betegség
(szénanátha, ekcéma), valamint gyomor- és nyombélfekély mutatkozik. Közel azonos
arányú (20%) a magas koleszterinszint, a cukorbetegség és a migrén, vagy gyakori
fejfájás, illetve ízületi gyulladás, reuma említése. Minden tizedik válaszadó életét
nehezíti a csontritkulás, asztma, szívroham, szívinfarktus, agyvérzés vagy
szorongásos betegség. A rosszindulatú daganatok ennél alacsonyabb arányban
fordulnak el .

A megkérdezettek körében jellemz  (a fentiek közül) a maximum egy betegség
említése (30%), két-három betegségtípust 32%-uk említett. Négy-öt betegségfajtát
a válaszadók 23%-a, hat betegségtípusnál többet 15%-a jelez vissza. A legtöbb
betegségtípust a 6. és 9. kerületben regisztráltuk, a legkevesebbet a 12-ben. A
bevallott betegségfajták alapján leginkább veszélyeztetett társadalmi csoportok: a
n k, a középkorosztály és a középfokú végzettség ek. Érdekes összevetni ezt az
adatot azzal, hogy 1992-ben 2920 vizsgált személyb l 644-t találtak olyannak, akiknek
valamilyen okból jelent sebb orvosi segítségre volt szüksége8. Bár eltér  a
kérdésfeltevés, de ez a mért 22 százalékos arány valószín síti azt, hogy az átmenet
éveiben komoly egészségromlással kellett szembenéznie a jászberényieknek.

A megkérdezettek úgy érzik, hogy életük kevésbé stresszes (100 fokozatú skála
átlaga: 42 pont). A legstresszesebb közösség a 7. kerületben, a legkevésbé stresszes
az 5. kerületben él. Betegség miatt a megkérdezettek átlagosan egy hétig nem
dolgoznak, egy hétnél többet kell otthon tölteniük a 2. és 6. kerület megbetegedett
lakosainak. Az iskolai végzettség alapján a diplomások veszik igénybe legkevesebb
alkalommal a táppénzt.

Válaszadóink többségének vérnyomását9 fél-egy éven belül mérte orvos vagy
n vér (100 fokozatú skála átlaga: 86 pont), amely azonban nem tekinthet  kell
gyakoriságúnak, ha összevetjük a magas vérnyomásnak a vizsgálatban is
megmutatkozó arányával. Az adott válaszok továbbá azt tükrözik, hogy a koleszterin-
szint-mérés10 (100 fokozatú skála átlaga: 57 pont) is kevésbé elterjedt. Vérnyomást
leginkább az 1., 2. és 8. kerület lakosai méretnek, koleszterinszint meghatározáson a
7. és 11. körzet lakosai vesznek inkább részt.

A megkérdezettek többsége közel két éve járt utoljára fogorvosnál11 (100 fokozatú
skála átlaga: 80 pont). N gyógyászati12 vizsgálaton a többség egy-két éven belül
részt vesz  (100 fokozatú skála átlaga: 75 pont).

Háziorvossal illetve n vérrel válaszadóink általában félévente, rendel intézeti,
kórházi szakorvossal ennél ritkábban találkoznak. Viszonylag magas az
egészségmeg rzésük érdekében a természetgyógyászt igénybe vev k száma. Az
adatokból kiderül, hogy a n k gyakrabban veszik igénybe az egészségmeg rz
lehet ségeket (vérnyomásmérés, koleszterinszint-meghatározás, konzultáció a
háziorvossal).

Szociális kohézió
A megkérdezettek negyede kapott már valamilyen segélyt az önkormányzattól

(leginkább a 4., 6., 7., 8. kerületek lakói jelezték ezt). A külterületeken ez az arány
sokkal magasabb. A nesz riek több mint fele, az öregerd i és portelki válaszadók
közel 40%-a jelzett ilyen segítséget korábbi kutatásunkban. A belterületeket érint
vizsgálatban ilyen önkormányzati támogatás igénybevételét leginkább a n k, az
id sebb korosztály és a szakmunkásképz t végzettek jeleznek.

A szociális biztonság javítására minden területi-társadalmi szerepl nek fejlesztenie
kell tevékenységét. Válaszadóink leginkább az állam, a települési- és megyei
önkormányzat, a polgármesteri hivatal, a munkaügyi kirendeltség és a családsegít
és gyermekvédelmi szolgálat szerepét emelték ki (100 fokozatú skála átlaga: 93-81

8 http://www.vfmk.hu/vfek/Szak/petho/mik08.htm#ref44

9 100= fél éven belül, 0= sohasem mérték
10 100= fél éven belül, 0= sohasem mérték
11 100= két éven belül, 0= sohasem járt
12 100= egy éven belül, 0= sohasem
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Érdemes megemlítenünk, hogy a fiatal feln ttek és a magasabb iskolai végzett-
ség ek számára s r bb a szociális háló, mert k voltak azok, akik az átlagosnál több
szervezetet választottak ki és láttak el segít  szereppel.

Egészségszociológiai jellemz k
Általánosan elmondható, hogy a lakosság az egészségi állapotával többnyire

elégedett  (100 fokozatú skála: 56 pont). A testi-lelki egészségi állapot megítélése
közel egyforma (100 fokozatú skála átlaga: 57-59 pont). A testi-lelki egészsége
leginkább az 5. kerületben él knek jobb. A körzetek közül az 1., 11., 12-ben jeleznek
az átlagosnál rosszabb állapotokat válaszadóink.

A testi-lelki egészség megítélése általában együtt jár, de vannak kivételek, például
a 2. kerület, ahol lelki egészségüket 10 ponttal magasabban értékelik az ott lakók. Az
egészségtudatosság tekintetében az 5. kerület lakosai vezetnek (100 fokozatú skála
átlaga: 72 pont), legkevésbé az 1-ben bíznak abban, hogy tehetnek egészségükért
(100 fokozatú skála átlaga: 52 pont).

A testi-lelki állapotukkal elégedettebbek az 1970 után születettek és a magasabb
iskolai végzettséggel rendelkez k. Körükben az egészségtudatosság is intenzíveb-
ben van jelen.

A betegségtípusok között a magas vérnyomás fordul el  leginkább. Válaszadóink
fele jelzi ugyanis, hogy saját vagy sz kebb családjában el fordult már ilyen betegség.
A megkérdezettek több mint harmadánál idült hörghurut, illetve allergiás betegség
(szénanátha, ekcéma), valamint gyomor- és nyombélfekély mutatkozik. Közel azonos
arányú (20%) a magas koleszterinszint, a cukorbetegség és a migrén, vagy gyakori
fejfájás, illetve ízületi gyulladás, reuma említése. Minden tizedik válaszadó életét
nehezíti a csontritkulás, asztma, szívroham, szívinfarktus, agyvérzés vagy
szorongásos betegség. A rosszindulatú daganatok ennél alacsonyabb arányban
fordulnak el .

A megkérdezettek körében jellemz  (a fentiek közül) a maximum egy betegség
említése (30%), két-három betegségtípust 32%-uk említett. Négy-öt betegségfajtát
a válaszadók 23%-a, hat betegségtípusnál többet 15%-a jelez vissza. A legtöbb
betegségtípust a 6. és 9. kerületben regisztráltuk, a legkevesebbet a 12-ben. A
bevallott betegségfajták alapján leginkább veszélyeztetett társadalmi csoportok: a
n k, a középkorosztály és a középfokú végzettség ek. Érdekes összevetni ezt az
adatot azzal, hogy 1992-ben 2920 vizsgált személyb l 644-t találtak olyannak, akiknek
valamilyen okból jelent sebb orvosi segítségre volt szüksége8. Bár eltér  a
kérdésfeltevés, de ez a mért 22 százalékos arány valószín síti azt, hogy az átmenet
éveiben komoly egészségromlással kellett szembenéznie a jászberényieknek.

A megkérdezettek úgy érzik, hogy életük kevésbé stresszes (100 fokozatú skála
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Válaszadóink többségének vérnyomását9 fél-egy éven belül mérte orvos vagy
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A megkérdezettek többsége közel két éve járt utoljára fogorvosnál11 (100 fokozatú
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Szociális kohézió
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(leginkább a 4., 6., 7., 8. kerületek lakói jelezték ezt). A külterületeken ez az arány
sokkal magasabb. A nesz riek több mint fele, az öregerd i és portelki válaszadók
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vizsgálatban ilyen önkormányzati támogatás igénybevételét leginkább a n k, az
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8 http://www.vfmk.hu/vfek/Szak/petho/mik08.htm#ref44

9 100= fél éven belül, 0= sohasem mérték
10 100= fél éven belül, 0= sohasem mérték
11 100= két éven belül, 0= sohasem járt
12 100= egy éven belül, 0= sohasem
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pont). Ezt követik az egyéni mikroszinthez jobban kapcsolódó elemek (család,
rokonok, háziorvos, bölcs de, óvoda, tanárok, iskola, civil szervezetek)13. Érdekes,
hogy válaszadóink a vállalkozások és egyházak szerepét kevésbé tartják kiemelke-
d nek (100 fokozatú skála átlaga: 61, 56 pont). Az egyházak szerepét az 1945 el tt
születettek tartják fontosnak, a vállalkozások jelent ségét a szakmunkásképz t
végzettek és az érettségizettek emelik ki.

A szociális támogatási formákról alkotott vélemények kevésbé osztják meg a
válaszadókat. Mindez jól mutatja a produktivitás szemléletének térnyerését (f ként
a középkorosztály és az 1940 el tt születettek körében).

Általánosan elfogadott vélemény, hogy az olyan szociális támogatás, amelyben
a rászorultnak munkát adnak, és nem pénzt, elfogadhatóbb a köz számára, mint a
segélyezés (100 fokozatú skála átlaga: 93 pont).

Látható, hogy a produktív szociálpolitika segítheti a roma-nem roma együttélést,
csökkentheti a társadalmi konfliktusok kitörését, és a teljesítmény („háló-elv”)
elfogadtatása a racionális magatartásformák felé vezetheti a rászorulókat.

A válaszadók egyaránt fontos kérdésnek ítélik meg a romák és nem romák közötti
viszonyt Magyarországon, illetve Jászberényben14 (100 fokozatú skála átlaga: 78 és
76 pont). A két területi szinten egyforma a szociális kohézió fontosságának
megítélése.

A szociális kohéziót a válaszadók közel 40%-a a foglalkoztatással köti össze. A
megkérdezettek harmada a „mindenkinek munkahelyet kell biztosítani, aki dolgozni
akar”, közel tizede a „biztosítani kell a teljes foglalkoztatást” kategóriát választotta.
A gazdagok és a szegények közti jövedelemkülönbségek csökkentését a minta
ötöde tartja fontosnak a szociális kohézió témakörében. A válaszadóink 10%-a
biztosítana tisztes megélhetést az id sek és a munkanélküliek számára.

Ebben a kérdéskörben megkérdezetteink említik még az „elérhet  és ingyenes
orvosi ellátás a rászorulók számára”, és a „hátrányokat kezel  közoktatási rendszer
m ködtetését” is. A foglakoztatáshoz tartozó kérdéskört inkább a közép vagy
id sebb korosztály preferálja, a jövedelmi egyenl tlenségeket inkább a fiatal feln ttek
tartják fontosabbnak.

Az általunk említett társadalomfejleszt  programok közül nem meglep , hogy a
foglakoztatás támogatásának aránya magas15 (munkanélküliek visszasegítése a
munkaer piacra, a tartós- és a fiatalokat érint  munkanélküliség csökkentése). Közel
egyforma szinten (100 fokozatú skála átlaga: 88-90 pont) gondolják fejleszteni a
XXI. század által megkövetelt tudásokat, javítani a gyermekek és id sek napközbeni
ellátását, valamint a szociális és foglalkoztatási szolgáltatások elérhet ségét és

min ségét. Fontosnak tartják még a válaszadók a hátrányos helyzet , így a roma
fiatalok iskolázottságának és képzettségének emelését is (100 fokozatú skála átlaga:
84 pont).

Összegzés és javaslatok
A felmérés adataiból az állapítható meg, hogy a szociális kohézió fontosságának

kérdésében egyetértenek a válaszadók. A szociális biztonság er sítésében komoly
feladata van a helyi hatalmi tényez k mellett a szociális segít i professziónak, amely
híd szerepet jelenthet az igazgatás és az egyéni színtérhez közelebb lév  szocializá-
ciós tényez k között. Ez a híd- (a racionális magatartásra ösztönz ) szerep azért is
fontos lehet, mert a hagyományos szociális transzferek mellett a szociálpolitikai
produktivitás elvének szélesebb kör  alkalmazását támogatja a válaszadók többsége.

A kutatásból a közbiztonság negatív lakossági megítélése mellett kiemeljük azt is,
hogy majd minden negyedik válaszadónk ismer olyan esetet, amelyet a családon
belüli er szak kategóriájába sorol. A látencia nagysága azt indokolja, hogy a család-
segítés és gyermekjóléti szolgáltatás a krízistípusok között erre a profilra fokozot-
tabban figyeljen és er sítse a gyermekvédelmi jelz rendszert, valamint a prevenciós
lehet ségeket.

A megel zés az egészség terén is fontos. A válaszadók körében igen magas az
el forduló betegségtípusok száma, s viszonylag alacsonynak tekinthet  a preven-
ciót rendszeresen igénybe vev k aránya.

Számos válaszadó körében a szociális biztonság a foglalkoztatással fonódik össze.
Ezzel kapcsolatos az is, hogy a megkérdezettek inkább negatívan vélekednek a
helyi foglalkoztatási helyzetr l, és talán ezért támogatják jobban a direkt munkahely-
teremt  fejlesztéseket.

A felmérés adataiból a következ  megállapítások, lehetséges intézkedési irányok
fogalmazhatók meg:
1. A helyi társadalom fejlesztésében a roma-nem roma viszonyt és a szociális

kohézió, szociális biztonság elvét nagyon fontosnak tartják a jászberényiek.
2. Az önkormányzati szociálpolitikában er síteni kell a produktivitást. Mindez

egyrészt bels  er forrásokra épít, s közben csökkenti a roma társadalmi
csoportokkal kapcsolatos el ítéleteket is. Ez az elv segítheti a szociális alrendszer
m ködése által meghatározott munkaer piac meger södését is. Ez a javaslat már
az 1992-es felmérés kapcsán is megfogalmazódott: ,,Végül feltétlenül érdemes
kitérni a vizsgálat azon tapasztalatára, amely a szociális munka mindennapi
gyakorlatában hasznosítható és hasznosítandó. Nevezetesen lényegesen többen
vannak olyanok, akik segélyre szorulnak, mint ahányan ebb l részesülnek. A
többség változatlanul csak igen kritikus helyzetben folyamodik effajta segítségért,
sokak esetében hatásosabb lenne a preventív vagy a koraibb támogatás”16.13 100 fokozatú skála átlaga 73-66 pont

14A roma-nem roma viszonyt az  1., 4., 7., 11. kerületben tartották fontosabbnak.
15 100 fokozatú skála átlaga 95 pont. 16 http://www.vfmk.hu/vfek/Szak/petho/mik08.htm#ref44
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id sebb korosztály preferálja, a jövedelmi egyenl tlenségeket inkább a fiatal feln ttek
tartják fontosabbnak.

Az általunk említett társadalomfejleszt  programok közül nem meglep , hogy a
foglakoztatás támogatásának aránya magas15 (munkanélküliek visszasegítése a
munkaer piacra, a tartós- és a fiatalokat érint  munkanélküliség csökkentése). Közel
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XXI. század által megkövetelt tudásokat, javítani a gyermekek és id sek napközbeni
ellátását, valamint a szociális és foglalkoztatási szolgáltatások elérhet ségét és

min ségét. Fontosnak tartják még a válaszadók a hátrányos helyzet , így a roma
fiatalok iskolázottságának és képzettségének emelését is (100 fokozatú skála átlaga:
84 pont).

Összegzés és javaslatok
A felmérés adataiból az állapítható meg, hogy a szociális kohézió fontosságának

kérdésében egyetértenek a válaszadók. A szociális biztonság er sítésében komoly
feladata van a helyi hatalmi tényez k mellett a szociális segít i professziónak, amely
híd szerepet jelenthet az igazgatás és az egyéni színtérhez közelebb lév  szocializá-
ciós tényez k között. Ez a híd- (a racionális magatartásra ösztönz ) szerep azért is
fontos lehet, mert a hagyományos szociális transzferek mellett a szociálpolitikai
produktivitás elvének szélesebb kör  alkalmazását támogatja a válaszadók többsége.

A kutatásból a közbiztonság negatív lakossági megítélése mellett kiemeljük azt is,
hogy majd minden negyedik válaszadónk ismer olyan esetet, amelyet a családon
belüli er szak kategóriájába sorol. A látencia nagysága azt indokolja, hogy a család-
segítés és gyermekjóléti szolgáltatás a krízistípusok között erre a profilra fokozot-
tabban figyeljen és er sítse a gyermekvédelmi jelz rendszert, valamint a prevenciós
lehet ségeket.

A megel zés az egészség terén is fontos. A válaszadók körében igen magas az
el forduló betegségtípusok száma, s viszonylag alacsonynak tekinthet  a preven-
ciót rendszeresen igénybe vev k aránya.

Számos válaszadó körében a szociális biztonság a foglalkoztatással fonódik össze.
Ezzel kapcsolatos az is, hogy a megkérdezettek inkább negatívan vélekednek a
helyi foglalkoztatási helyzetr l, és talán ezért támogatják jobban a direkt munkahely-
teremt  fejlesztéseket.

A felmérés adataiból a következ  megállapítások, lehetséges intézkedési irányok
fogalmazhatók meg:
1. A helyi társadalom fejlesztésében a roma-nem roma viszonyt és a szociális

kohézió, szociális biztonság elvét nagyon fontosnak tartják a jászberényiek.
2. Az önkormányzati szociálpolitikában er síteni kell a produktivitást. Mindez

egyrészt bels  er forrásokra épít, s közben csökkenti a roma társadalmi
csoportokkal kapcsolatos el ítéleteket is. Ez az elv segítheti a szociális alrendszer
m ködése által meghatározott munkaer piac meger södését is. Ez a javaslat már
az 1992-es felmérés kapcsán is megfogalmazódott: ,,Végül feltétlenül érdemes
kitérni a vizsgálat azon tapasztalatára, amely a szociális munka mindennapi
gyakorlatában hasznosítható és hasznosítandó. Nevezetesen lényegesen többen
vannak olyanok, akik segélyre szorulnak, mint ahányan ebb l részesülnek. A
többség változatlanul csak igen kritikus helyzetben folyamodik effajta segítségért,
sokak esetében hatásosabb lenne a preventív vagy a koraibb támogatás”16.13 100 fokozatú skála átlaga 73-66 pont

14A roma-nem roma viszonyt az  1., 4., 7., 11. kerületben tartották fontosabbnak.
15 100 fokozatú skála átlaga 95 pont. 16 http://www.vfmk.hu/vfek/Szak/petho/mik08.htm#ref44
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3. A helyi társadalmi konfliktusok csökkentésének egyik lehetséges módja, hogy
er sítsük a racionális magatartásformákat meggyökeresít  intézményeket és
intézkedéseket (pl. oktatás, egészségügyi prevenció, alapszolgáltatások).
Ezen belül külön hangsúlyozzuk azt, hogy ez a vizsgálat is tükrözte azt az egyre
többször hangoztatott összefüggést, amely az iskolai végzettség és jobb
társadalmi, szociális és jövedelmi státusz elérése között lelhet  fel. Ennek tükrében
fontos feladat lehet el segíteni az élethosszig tartó tanulás értékének beépülését
a közgondolkodásba.

4. Az információs társadalomban rejl  lehet ségek fokozottabb kihasználásával
csökkenthet  a társadalmi csoportok közötti digitális szakadék mélysége.

5. A helyi társadalomfejlesztés gesztora az önkormányzat lehet, azonban helyi er -
ként a vállalkozók, a civilek, és a különböz  társadalmi szervezetek szerepvállalását
is er sítenie kell (a partnerség elvének szem el tt tartásával), valamint a helyi
lehet ségek mentén a tudományos és fels oktatási szféra bevonásában is
lehetnek kiaknázatlan lehet ségek.

6. Végezetül a helyi társadalmi csoportok önreflexióját katalizáló szándékkal a
szociális és mentális térkép eredményeit a választókerületek szintjén is érdemes
lehet megismertetni.

Szántai Tibor

EL TTEM AZ UTÓDOM – A VILÁGBAJNOK
FOGATHAJTÓ VISSZAVONULT

Az 1990-as évek elején még megrendezték Jászberényben az Sz. Szász Iván
Fogathajtóversenyt. A kiserd ben népes közönség figyelte az akadályhajtást, s a
legnagyobb tapsot Taczman Elek kapta. No nemcsak azért, mert a hazai színeket
képviselte, hanem mert valami elképeszt  vágtában teljesítette hibátlanul a pályát.
Ekkor még nem gondoltam, hogy egyszer - nem is olyan soká - mint sportvezet  én
is kapcsolatba kerülök a berényi hajtóval, aki nem volt könny  „eset”. Néha nem
éppen diplomatikus módon nyilvánított véleményt, de mindig a sport, az eredményes
szereplés érdekében emelte fel a hangját. Szerencsére nem kellett hozzá sok id ,
hogy jobban megismerjük egymást, s kiderüljön, mindketten élünk-halunk a sportért.
Így azután ma már kevés szóból is megértjük egymást. Közben azért történt egy, s
más a pályán is, ahol Taczman Elek magyar bajnoki címet szerzett, majd egy ezüstérem
után kétszer is megnyerte a mozgássérültek világbajnokságát, miközben az örökös
magyar bajnok titulust is megkapta. A sikeres hajtó második világbajnoki címének
megszerzését követ en döntött úgy, hogy visszavonul. A Taczman név azonban
nem t nt el a fogathajtó sportból, hiszen örökét fia, ifj. Taczman Elek vette át, aki
már idén is mutogatta „oroszlánkörmeit”.

– Hogyan kerültél kapcsolatba az állatokkal, hogyan kötöttél barátságot a
lovakkal?

– Parasztember gyerekeként 1955-ben születtem, s a fáma szerint el bb ültem
lovon, mint ahogy járni tudtam. A lovak számomra egészen kis koromtól nagyon
sokat jelentettek, s mivel az állatok is elfogadtak engem, így örök barátság alakult ki
köztem és a négylábúak között.

– Mikor fordult meg a fejedben el ször, hogy a versenyzéssel is komolyan
foglalkozol?

– Már általános iskolás koromban az volt az elképzelésem, hogy valami lovakkal
kapcsolatos szakmát fogok tanulni, s lovasversenyz  leszek. Az els  szalagomat
1967-ben Kisújszálláson nyertem, s akkor már a zsoké pályára készültem. Az ered-
ményeim alapján fel is vettek, ám családi nyomásra mégsem lehetett bel lem zsoké.
A család ugyanis úgy gondolta, ha egy parasztgyerek elkerül Pestre, akkor ott csa-
vargó lesz. Így azután nem kevesebb, mint 25 évet kellett arra várnom, hogy ismét
lovak közelébe kerüljek. Akkor már túl voltam azon a balesten, amely miatt már csak
a fogathajtás jöhetett szóba. Két csikót vettem 1988 szén, s elkezdtem kocsikázni.
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3. A helyi társadalmi konfliktusok csökkentésének egyik lehetséges módja, hogy
er sítsük a racionális magatartásformákat meggyökeresít  intézményeket és
intézkedéseket (pl. oktatás, egészségügyi prevenció, alapszolgáltatások).
Ezen belül külön hangsúlyozzuk azt, hogy ez a vizsgálat is tükrözte azt az egyre
többször hangoztatott összefüggést, amely az iskolai végzettség és jobb
társadalmi, szociális és jövedelmi státusz elérése között lelhet  fel. Ennek tükrében
fontos feladat lehet el segíteni az élethosszig tartó tanulás értékének beépülését
a közgondolkodásba.

4. Az információs társadalomban rejl  lehet ségek fokozottabb kihasználásával
csökkenthet  a társadalmi csoportok közötti digitális szakadék mélysége.

5. A helyi társadalomfejlesztés gesztora az önkormányzat lehet, azonban helyi er -
ként a vállalkozók, a civilek, és a különböz  társadalmi szervezetek szerepvállalását
is er sítenie kell (a partnerség elvének szem el tt tartásával), valamint a helyi
lehet ségek mentén a tudományos és fels oktatási szféra bevonásában is
lehetnek kiaknázatlan lehet ségek.

6. Végezetül a helyi társadalmi csoportok önreflexióját katalizáló szándékkal a
szociális és mentális térkép eredményeit a választókerületek szintjén is érdemes
lehet megismertetni.

Szántai Tibor

EL TTEM AZ UTÓDOM – A VILÁGBAJNOK
FOGATHAJTÓ VISSZAVONULT

Az 1990-as évek elején még megrendezték Jászberényben az Sz. Szász Iván
Fogathajtóversenyt. A kiserd ben népes közönség figyelte az akadályhajtást, s a
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szereplés érdekében emelte fel a hangját. Szerencsére nem kellett hozzá sok id ,
hogy jobban megismerjük egymást, s kiderüljön, mindketten élünk-halunk a sportért.
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magyar bajnok titulust is megkapta. A sikeres hajtó második világbajnoki címének
megszerzését követ en döntött úgy, hogy visszavonul. A Taczman név azonban
nem t nt el a fogathajtó sportból, hiszen örökét fia, ifj. Taczman Elek vette át, aki
már idén is mutogatta „oroszlánkörmeit”.

– Hogyan kerültél kapcsolatba az állatokkal, hogyan kötöttél barátságot a
lovakkal?

– Parasztember gyerekeként 1955-ben születtem, s a fáma szerint el bb ültem
lovon, mint ahogy járni tudtam. A lovak számomra egészen kis koromtól nagyon
sokat jelentettek, s mivel az állatok is elfogadtak engem, így örök barátság alakult ki
köztem és a négylábúak között.

– Mikor fordult meg a fejedben el ször, hogy a versenyzéssel is komolyan
foglalkozol?

– Már általános iskolás koromban az volt az elképzelésem, hogy valami lovakkal
kapcsolatos szakmát fogok tanulni, s lovasversenyz  leszek. Az els  szalagomat
1967-ben Kisújszálláson nyertem, s akkor már a zsoké pályára készültem. Az ered-
ményeim alapján fel is vettek, ám családi nyomásra mégsem lehetett bel lem zsoké.
A család ugyanis úgy gondolta, ha egy parasztgyerek elkerül Pestre, akkor ott csa-
vargó lesz. Így azután nem kevesebb, mint 25 évet kellett arra várnom, hogy ismét
lovak közelébe kerüljek. Akkor már túl voltam azon a balesten, amely miatt már csak
a fogathajtás jöhetett szóba. Két csikót vettem 1988 szén, s elkezdtem kocsikázni.




