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A Fészek 
Gyermekvédõ Egyesület

Az 1990-es évek elején Remete Katalin nevelõszülõ és Vincze Dezsõné
gyermekvédelemmel foglalkozó  szakember nemcsak álmodoztak, és
nemcsak álmodtak egy civil szervezet létrehozásáról, hanem  1993.11.23-
án Érden a Mályva utca 3 szám alatt az összegyûltek jegyzõkönyvben rög-
zítették a Fészek Egyesület megalakulását. Elnöknek Remete Katalint, tit-
kárnak Vincze Dezsõnét, gazdasági felelõsnek Csató Sándornét és vezetõ-
ségi tagoknak Horváth Jánosnét és Arató Lajosnét választották meg.
Vincze Dezsõnétõl tudom, a név körül sokat vitáztak, végül a „Fészek”
nyerte el tetszésüket, mivel ezt érezték a legkifejezõbbnek. A „Fészek” ki-
fejezésrõl nekik is az jutott eszükbe mint  Dr. Bagdy Emõkének: „Ember-
voltunk társas képességeink kibontakozásához szeretõ, óvó környezetre
van szükségünk. A család optimális esetben ezt a ‘fészket’ képviseli. Burok
is, amely méhen kívüli, immár nem magzatot, hanem felnövekvõ emberi
lényt védelmez.” A Fészek Egyesület a sok akadályoztatás ellenére  létre
jött. Remete Katalintól és társától Jenõtõl  valamint Neubauerné Szõllõsi
Margittól sokat hallottam álmaikról, terveikrõl. Húsz év elteltével vissza-
tekintve az alapítók hite jut eszembe, a maroknyi csapat, a 11 nevelõszü-
lõi család akiknél 30 gyermek nevelkedett létrehoztak egy gyermekvédelmi
egyesületet, állami gondozott gyerekeknek,  nevelõszülõi családoknak és
az õ tevékenységüket segítõ szakembereknek. A Fészek Egyesület bejegy-
zésének idõpontja 1994.02.21. Dr. Herczog Mária nevét sokszor hallottam
beszélgetéseink során. A legnagyobb segítõjük, támogatójuk, aki nemcsak
szavakkal, hanem tetteivel is melléjük állt  Dr.  Herczog Mária volt. A Fé-
szek  Egyesületben a szeretet megvetette a lábát, és ezáltal intenzív gyara-
podásnak is indult, és  lehetet érezni, hogy a szeretet itt szerencsére nem
„fogyóeszköz”. Sok programot szerveztek, és voltak irigyeik is szép szám-
mal, de a támogatóik bátran kiálltak mellettük és segítették õket. 1997-ben
önálló nevelõszülõi hálózat mûködtetését kezdte el az Egyesület most már
az állami normatíva segítségével. Mikor végre megjött az engedély, az in-
dulásnál én is dolgoztam a lelkes csapatban és sokat tanultam tõlük és a
gyerekektõl is. Bátorítottak, legyenek ötleteim, szakmai kérdésekben meg-
kérdezték mindenki véleményét, és ez nagyon jól esett nekem. Elkezdõ-
dött a Fészek Otthonban egy bizalmon alapuló, segítõ részvétel, amely
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számomra nagy megerõsítést jelentett abban, hogy „jó helyen”, azaz a he-
lyemen vagyok, és reméltem hasznomat veszik. Vincze Dezsõné pontos
feljegyzéseibõl nyomon követhetõ napról napra az Egyesület élete. Báló
Ottília ügyvezetése alatt folyamatosan erõsödött a Fészek Egyesület. 1999-
tõl trénereik több száz családot készítettek fel nevelõszülõi és helyettes
szülõi feladatokra. 2002-ben átadásra került az új Fészek Otthon Érden a
Karolina utca 3. szám alatt. Önálló csoportok jöttek létre Budapesten,
Tiszakécskén és Abonyban; a központjuk Érd maradt. A Fészek Egyesü-
let közben nevet is változtatott, hogy kihangsúlyozza feladatát, most már
Fészek Gyermekvédõ Egyesület a neve. A Fészek Gyermekvédõ Egyesület
által létrehozott intézményi fenntartási jogait 2010-ben a Baptista Szere-
tetszolgálat EJSZ részére átadta, de a mûködtetését saját szakmai prog-
ramjával végzi. Egy ember, egy család, egy Egyesület, ha visszatekint múlt-
jára, a történeteik általában megszépülnek, feledhetetlenné válnak, a fáj-
dalmakból pedig a tanulságokat próbálja mindenki a maga módján levon-
ni. Ezen sorokat csak azért írtam, hogy emlékezzek és emlékeztessek. Saj-
nos, sok kiváló szakember, nevelõszülõ már távozott az élõk sorából. Rá-
juk emlékezhetünk, mikor a Fészek Gyermekvédõ Egyesület múltjáról be-
szélünk, és a felnõtté vált gyerekek életükkel, emberségükkel, csetléseikkel,
botlásaikkal rájuk emlékeztetnek. Ez az írás nem törekszik teljességre,
nem elemez csupán emlékezik, erõsíteni próbálja azokat, akik nap mint
nap találkoznak olyan gyerekekkel akik sóvárognak a szeretetre. Móra Fe-
renc sorai jutnak eszembe: „Szeresd a gyermeket, öleld a szívedre õt,
/Ringasd el lágyan a szegény szenvedõt, /Lehunyt pilláinak töröld le könnye-
it : /S míg te a gyermekek könnyeit törölgeted, /Egy láthatatlan kéz a csillagok
felett/ Letörli vétkeid!” A Fészek Gyermekvédõ Egyesület Átmeneti Gyer-
mekotthonának vezetõje Nyitrai-Hell Szilvia történetei jutnak eszembe,
aki szerint a rendszeres, õszinte beszélgetések megerõsítik a gyermekeket
akkor is, ha látszólag oda sem figyelnek. Mindannyian voltunk gyerekek,
majdnem mindanynyian leszünk szülõk is, van aki komolyan veszi a fel-
adatot,  és van aki feladja. Szülõvé válni, szülõnek lenni, talán életünk leg-
nagyobb feladata. A gyermekekrõl, ha beszélünk, akkor a körülöttük élõ
felnõttekrõl is beszélünk. A Fészek Gyermekvédõ Egyesület munkatársai-
tól sokszor hallom: „Azért dolgozunk, hogy minél több gyereknek elõbb
vagy utóbb a saját vér szerinti családjában legyen jó, biztonságos, meleg
otthona. Addig viszont, amíg haza nem kerülhetnek a gyerekek a saját csa-
ládjaikba, fontosnak tartjuk, hogy a mi fészkünk meleget, biztonságot, sze-
retetet adjon a rászoruló gyerekeknek.” Együttmûködnek a Szociális Gon-
dozó Intézményeivel, Récsei Krisztina vezetõnõvel, Bereiné Petrik Máriá-
val a Gyermekjóléti Központ és Családok Átmeneti Otthona irányítójával,
az Ifjúsági  Információs  és Tanácsadó Iroda munkatársaival, egyházakkal,
civil szervezetekkel. 

mélypont

Fordulópont 66110




