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Örökségünk

partneri viszonyt kiépítenie. Gyakrabban kellene egyes állásfoglalásaikat
nyilvánosabban hangoztatni.”

A szakmában lévõ konfliktusok, nehézségek
Itt is hosszan sorolták a megkérdezett szakemberek, hogy mi gátolja a munkájukat,
és milyen problémákkal szembesülnek. Azt gondolom, hogy ezek is olyan dolgok,
amelyre még a képzés során fel kell hívni a figyelmet és különbözõ probléma-megoldási és -kezelési stratégiákat kellene kipróbálni a készségfejlesztések alkalmával,
mert nagyon nehéz az, hogy a szociális szakember munkája szinte a mindennapos
küzdelemmel megy el. Ez jelenti a klienssel, saját intézménnyel, vagy társintézményekkel való harcot is.
„Egyrészt helyi akadályok, nem megfelelõ helyen vagyunk, kicsi a hely, nem
tudunk csoportmunkát végezni csak külsõ helyszíneken, gyakran az egyéni
esetkezelés is akadályba ütközik. Túlzsúfolt az intézmény.”
„Munkám során leginkább maguk a szociális szférában dolgozók gátoltak
képzetlenségük miatt. Érdemes megnézni, hogy egy egyszerû ügyintézésnél a
szociális osztályon dolgozók mennyire vannak képben a jogszabályokat illetõen.
Persze ez nem mindenkire igaz, vannak igen jól képzettek is köztük. És hát sokszor
maguk a kliensek is gátolják az érdemi munkát.”
„Az együttmûködés hiánya más szakemberekkel, intézményekkel, hatóságokkal,
egészségügyi intézményekkel nagyban gátolja az eredményes munkát.”

A szakmában maradás hosszú távon
El tudod képzelni, hogy hosszú ideig szociális szakemberként dolgozz? Ha nem,
akkor miért nem? - Nagyon jó volt olvasni erre a kérdésre adott válaszokat, ugyanis
a többség szeretne ebben a szakmában, szférában dolgozni. Azt hiszem, hogy ez
nagyon becsülendõ, ha figyelembe vesszük a már fent említett nehézségeket is,
valamint ez a fõiskola érdeme is, hiszen mindannyian kaptunk egy jó adag szakmai
elkötelezõdést az oktatóinktól.
„Szeretnék ebben a szakmában dolgozni. Az örökre túl nagy szó, de még hosszú
ideig biztosan.”
„El tudom képzelni. Van lehetõség fejlõdni, sok területen kipróbálni magam. A
feladatok pedig soha el nem fogynak…”

Zárszóként
Azt gondolom, hogy a cikk és a megkérdezett szakemberek válaszai magukért
beszélnek. Úgy érzem nem túlzás, ha azt mondom, hogy mindannyian sokat kaptunk
a fõiskolától és oktatóktól. Sajnos nagyon sok nehézsége van a szakmánknak, de
azt gondolom, hogy fontos az, hogy nagyon jó szakmai alapot kaptunk ahhoz,
hogy az életben megálljuk vele a helyünket.
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Buzás Sándor

EGY JÁSZSÁGI MENEDZSER KARRIERJE
Bartus Pál könyve – ahogyan Fekete József szerkesztõ megfogalmazza – egy
gyûjteményes anyag. Három részre tagozódik; az alapozásra, vagyis a kiindulásra;
a másik rész a különféle szellemi produkciók összessége; a záró rész: a szintézis.
A szakma iránti szeretete, vonzalma, hozzáértése családja kereskedelmi tevékenységében rejlik. Édesapja elismert kereskedõ volt, akinek döntõ szerepe volt abban,
hogy fia a kereskedelmet válassza élethivatásának. Az elsõ részbõl megismerhetjük a
fogyasztási szövetkezetek és szervezeteik intézményrendszerét, rendszerváltáskori
állapotát. Ez tekitnhetõ az alapzatnak, amelyre mintegy ráépülnek a következõ fejezetek.
A második részben Bartus Pál 69 különféle produkcióját olvashatjuk. Ezek
elsõsorban publicisztikák, amelyek a magyar és a nemzetközi szövetkezeti mozgalommal foglalkoznak. Közös jellemzõjük a helyzetértékelés és programadás.
Az ugyanitt szereplõ 29 beszéd különféle alkalmakkor hangzott el. Elsõsorban
nemzetközi tanácskozásokon, kongresszusokon, nemzetközi szövetkezeti napokon,
jubileumi emléküléseken, és a szövetkezeti ágazatok föderatív szervezeteinek fórumain nyilvánult meg az elismert szakember.
A könyvben helyet kaptak a szerzõ nyilatkozatai, amelyek adott alkalmakhoz,
újévi mérlegkészítéshez, ill. programalkotáshoz vagy más kiemelkedõ eseményekhez
kapcsolódnak. Igen gondolat- és problémagazdagok a Bartus Pállal készült interjúk.
Általános jellemzõjük az aktualitás, egyesek a mának, mások a jövõnek szólnak,
mozgósítanak, programjelleget öltenek.
A gyûjteményes zárófejezetben egyfajta szintézist ad közre, s egyúttal jövõre vonatkozó következtetések is megjelennek. A könyvet olvasva megérthetjük, hogy a
szövetkezetek a társadalomban és a gazdaságban öltenek testet. Ettõl a környezettõl
esetenként rövid távon, hosszabb idõre azonban nem függetleníthetik magukat.
A könyv szerzõjének életútja, munkássága megannyi szállal kötõdik a Jászsághoz,
ill. Jászberényhez. 1967-ben fõosztályvezetõként kezdte pályáját a jászfényszarui
ÁFÉSZ-nál, majd Jászberényben az Egyesült Jászsági ÁFÉSZ elnökhelyettese ill.
elnöke lett. Karrierjének különös sajátossága, hogy egy kisvárosból került 1992ben országos irányító pozícióba, az ÁFÉSZ-ek Országos Szövetségének elnöki
székébe. Ebben a tisztségében menedzseri képességeit bizonyította. Döntéseik
nyomán átalakult és megújult az AFEOSZ, ennek eredményeként megalakult egy
modern kereskedelmi szervezet a CO-OP Hungary Rt. Az Rt. keretében megvalósult
a beszerzések országos összefogása, az üzletláncok szervezése. A COOP Hungary
sikeresen mûködik, az áruforgalmi teljesítményben – az összforgalom 11-12%-ával
– a magyar vállalati rangsorban a második helyet foglalja el.
Bartus Pál karrierje sok tanulsággal szolgálhat azok számára, akik sikeresek akarnak
lenni. Ez sok munkával, tanulással, jól megválasztott munkatársak megbecsülésével,
orientálásával érhetõ el, hiszen az élet, a környezet gyakran állít új feladatok elé, amelyeket
meg kell oldani, mert ezt kívánja a piac, a vevõ, az állampolgár – vallja a szerzõ.
(Bartus Pál: Az ÁFÉSZ-ektõl a COOP rendszerig Budapest 2007 Szövetkezeti Kutató Intézet)
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VAN MEGOLDÁS A KISEBBSÉGI
PROBLÉMÁKRA ...
A heraldika komolyabb ismerete nélkül is világos, hogy a címválasztással Belgium két államalkotó népére, a francia ajkú vallonokra, a hollandokkal egy nyelvet
beszélõ flamandokra, és az õket szimbolizáló kakasra, illetve oroszlánra utal. A cím
láttán csaknem a két népcsoport viaskodásának kereszttüzében „gyötrõdõ”
kisebbségi pozícióra gondolunk, ám e gyanakvásunk hamar véget ér: Bangó Jenõ
professzor könyvében ékesen domborítja ki a belgiumi Német Nyelvü Közösség
autonómiájának létrejöttét, mibenlétét és egyediségét.
Belgium: az a kis folt a világtérképen, belga praliné, sör, csipke, a németalföldi reneszánsz durva humorú, groteszken realista remekei id. Pieter Bruegeltõl, a világ legrégebbi katolikus egyeteme Leuvenben, Brugge, az Észak Velencéje...Brüsszel a fõváros,
Európa fövárosa ... Még talán a kétnyelvûség is eszünkbe jut. És talán összesen
ennyi. Vagy még talán egy-két asszociáció: kinek mi, Jean-Claude Van Damme.
Németek Belgiumban? 6 millió flamand, 4 millió francia nyelvû lakos mellett él
Belgiumban 71 ezer német ajkú is. Az ország lakosságának kevesebb mint egy
százalákát jelentö német nyelvû közösség saját törvényhozással, parlamenttel és
kormánnyal rendelkezik.
Bangó Jenõ a szociológia professzora. Ötven éve él Belgiumban. 1956 sodorta el
Magyarországról. Elõbb Bécsben teológiát, majd 1957-töl ösztöndíjasként a leuveni
egyetemen tanult szociológiát. Termékeny és színes tudományos karrier, nemzetközi
elismertség fûzõdik nevéhez: pályája kezdetén volt gimnáziumi tanár Kongóban, a
leuveni Közép-Európa Intézetben tudományos asszisztens, és fõszerkesztõje a
„Documentation sur l´Europe Centrale” folyóiratnak, az amerikai „Regis Center of
European Studies” európai igazgatója, Afrikareferens Aachenben, kutató Liègeben,
nyugalmazása után a DAAD, a német akadémiai csereszolgálat keretében az ELTE
Jogi Karának vendégprofesszora.
Kutatási területei: a globalizáció, regionalizáció, szociológiai rendszerelmélet.
Szakértelmével, széles körû érdeklõdésévével és látókörével jó érzékkel illeszti a
német nyelvû közösség kisebbségi problematikáját tágabb dimenzióba: a nemzetközi
kapcsolatok és a szociológia fogalomtárából a globalizáció-regionalizáció-föderalizmus-kisebbség-autonómia-identitás fogalmainak tisztázásával teszi érthetõvé az
olvasó számára Belgium Német Nyelvû Közösségének (BNNYK) társadalmi, politikai
fejlõdését. Könyvében Bangó professzor tudományos igénnyel, ám közért-hetõ
módon mutatja be a kelet-belgiumi közösség intézményeit és mindennapi életét. A
tudományos publikációk, a helyi politikai, kulturális és gazdasági intézmények
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tájékoztatói és levéltári dokumentumok adatai mellett támaszkodik a Közösség
minisztereivel és más közszereplõivel készült interjúkra, és természetesen személyes
élményeire is.
2002-ben Bangó professzor elsõ ízben a Jászsági Évkönyv oldalain jelentetett
meg publikációt a belgiumi német kisebbség helyzetérõl, jogállásáról Európa legjobban védett kisebbsége címmel. Dolgozata könyvvé nõtte ki magát: 2008 márciusában
ünnepélyes keretek között mutatták be a könyvet a Brüsszeli Magyar Kulturális
Intézetben, ahol Robák Ferenc, Magyarország belgiumi nagykövete és Karl-Heinz
Lambertz, Belgium Német Nyelvû Közösségének miniszterelnöke köszöntõje után
Kántor Zoltán történész és Szarka László történész, a Magyar Tudományos Akadémia Kisebbségkutató Intézetének igazgatója, illetve a szerzõ ismertették a könyvet.
Karl-Hein Lambertz, Belgium Német Nyelvû Közösségének miniszterelnöke meleg
szavakkal üdvözölte Bangó Jenõ vállalkozását: Bangó könyve ugyanis elõször
mutatja be a belga szövetségi állam ezen kicsiny alkotóelemét a magyar olvasók
számára, és örömének adott hangot, hogy a könyv megjelenése által többlettartalmat
kap a 2002-ben a Német Nyelvû Közösség és a Magyar Köztársaság között
megkötötött kultúregyezmény is, mely legfõképpen az oktatás (nevelés, óvodapedagógia, kétnyelvû oktatás, a német, mint anyanyelv oktatása, szakmai képzések,
gyógypedagógia), és a turizmus terén szorgalmazza az együttmûködést. (Az
együttmûködés reális lehetõsége persze elsõsorban a magyarországi német kisebbséggel áll fenn, melynek lélekszáma hozzávetõlegesen megegyezik a belgiumi német
közösségével, de önkormányzatiságra való törekvéseiknek nincs hasznára, hogy
sporadikusan él az egész országban; de többnyire a Dunántúlon.)
És hol keressük Belgiumban a németeket?
Belgium keleti részén, a luxemburgi-német-belga hármashatárponttól az Aachen
közelében található holland-német-belga határok talalkozásáig 854 m2-en, kilenc
településen beszélnek németül. Az országrész délebbi vidéke gyéren lakott,
infrastrukturálisan kevésbé fejlett. Központja: St. Vith. Az északi rész kisebb, de
sûrûbben lakott. Központja Eupen. Az északi és a déli részt elválasztja a „magas
Venn” lakatlan fennsík, 600 méter magasan fekvõ mocsár, mely flóraja es faunája a
Skandináv-félszigetéhez hasonlítható.
A topográfíai, természetturisztikai látványosságok mellett Bangó professzor
természetesen megismerteti velünk a keletbelga régió történelmét is: bemutatja a
régió feletti hatalmi konstrukciók mozgalmas történetét a keltákon, rómaiakon, a
Karolingokon, a Burgundi Hercegség, a Habsburgok (spanyol és osztrák ág egyaránt), majd a franciák uralmán (1794-tõl) át a Bécsi kongresszus (1815) határozatáig,
melynek értelmében a területet Poroszországhoz csatolták. Majd részletesen
kibontakozik e német nyelvû közösség belgiumi országhatárok közé kerülésének
története is. A Bécsi Kongresszus, mely a napóleoni háborúk után hivatott volt
visszaállítani az öt nagyhatalom egyensúlyát (Franciaország, Nagy-Britannia,

