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A BAGázs-ról 
 
Vezetői bevezető 

Ha azt írnám, hogy felemás évünk volt 2020-ban a Bagázzsal, az csak azért lenne, mert ahogy 

mindenki mást, úgy minket is megviseltek a járvány következményei. Az első hullám azzal állított 

minket nagy kihívás elé, hogy egy teljesen ismeretlen helyzethez kellett alkalmazkodnunk, ráadásul 

sokunknak évek óta először kellett kihagynia heteket a telepre járásból. Novembertől pedig 

mentoráltjaink munkaerőpiaci helyzete okozott nekünk sok aggodalmat, mert sokan elvesztették 

állásukat. Ezekben a nehéz helyzetekben képesek voltunk összefogni a munkatársakkal, rugalmasan 

reagálni a helyi igényekre, és ezek szerint akár újra is szervezni telepi munkánkat. Ennek 

eredményeképpen meg tudtuk erősíteni a telepi jelenlétünket, és helyi partnerekkel, például a 

tanárokkal is szorosabb lett az együttműködésünk.  

 

A Covid miatt gyorsan kellett lépnünk, ha el akartuk kerülni, hogy a digitális oktatás miatt az összes 

mentoráltunk gyakorlatilag egy egész tanévet veszítsen az életéből. Támogatóinktól kapott 

mobiltelefonokat és tableteket osztottunk ki Bagon és Dányban is, önkénteseink segítségével 

összesen 167 gyerekkel tartottuk a kapcsolatot a két telepről. Biztosan ennek is van szerepe abban, 

hogy sok családdal is megerősödött a kapcsolatunk, 2020-ban 39 háztartást értünk el Bagon, és 24-

et Dányban.  

 

Több évnyi szakmai munkánknak köszönhető az is, hogy rájöttünk, hogy nincs értelme külön kezelni 

a gyermekeket, és külön a mentorált felnőtteket, hanem ha azt szeretnénk, hogy egy család valódi 

családként funkcionálhasson, akkor mindenekelőtt meg kell erősíteni a szülőket saját szülői 

szerepükben is. Mert mi csak esélyt adunk nekik a továbblépésre, de ezzel az eséllyel nélkülünk is 

tudniuk kell élni. A szakmai felismerést szervezeti változtatások is követték, 2020-ban kialakultak a 

családkoordinátori szerepek a szakmai stábunkon belül. 

 

A Bagázs életében egyáltalán nem számít újdonságnak, de a tavalyi évet is egy nagyszerű önkéntes 

csapattal dolgozhattuk végig. Sok esetben olyan önkéntesekkel, akik egyáltalán nem arra a feladatra 

vállalkoztak, amit végül el kellett látniuk, mégis nagyon szépen helyt álltak ebben. Külön öröm, hogy 

a digitális oktatás révén külföldön tanulók, vagy már évek óta nem önkénteskedő régi önkéntesek is 

visszacsatlakozhattak munkánkba. Reméljük, hogy 2020-ra ezáltal ők sem csak a problémák éveként 

emlékeznek majd, hanem úgy is, hogy valami igazán emlékezeteset vittek végbe ebben az évben.  

 

  



   

 
 

Ebben az éves jelentésben szó lesz még rengeteg olyan szakmai 

eredményről, amire most külön részletesebben nem is térnék ki. 

Ha végiglapozod a jelentést, olvashatsz majd varrókörünk 

sikereiről, a dányi és a bagi lányklub lenyűgöző eredményeiről, 

vagy nyári táborainkról, amik sok gyereknek ebben a lezárásokkal 

teli évben szinte az egyetlen felüdülést jelentették. Ahhoz, hogy 

ezeket elérhessük, illetve ahhoz, hogy erősebben tudjunk kijönni 

egy ilyen viszontagságos évből, szükségünk volt egy olyan stabil 

szakmai csapatra, mint amilyen a tavalyi évre összeállt a 

Bagázsban.  

 

 

Óriási lépéseket tettünk tavaly előre a hatásmérés területén, az Airtable rendszerében kialakítottunk 

egy adatbázist, amelyben a munkánkat tudjuk nyomon követni folyamatosan, a jelentésben is 

visszaköszön majd pár adat riportjainkból.  Bagon egyre jobb a viszonyunk az önkormányzattal is, 

elnyertünk egy közös projektet, amelyben összefogással dolgozunk a romák helyi inklúziójáért, és 

egyre több olyan területet sikerül azonosítani, amiben nagy segítséget jelenthetünk egymásnak.  

 

Semmi sem lett volna persze lehetséges az itt felsoroltakból, ha nem állnának mögöttünk céges és 

egyéni támogatóink. Köszönjük, hogy egy pénzügyileg ennyire nehéz évben is kitartottatok 

mellettünk. Kitartásotoknak egy erős és folyamatosan fejlődő Bagázs lett az eredménye. Reméljük, 

még sok éven keresztül mellettünk maradtok, hogy a további sikereknek is együtt örülhessünk. 

 
Both Emőke,  
A Bagázs Egyesület elnöke 
 
  



   

BAGázs 2020 
 
2020-ban: 

138 felnőtt és  

139 gyerek 
vett részt aktívan a 
programjainkban. 

196 önkéntesünk 

1207 órában 

10 programban 
dolgozott a telepeken. 

 

Szakmai konzultációink a 2020-as évben: 

Összesen: 189 óra 

Digitális oktatás: 
 

712 óra online konzultációt  
folytattunk le. 
 

63 családnak segítettünk eligazodni az 
online oktatásban, az alábbi területeken: 
 

 

11 képzést tartottunk – 186 órában 

102 új önkéntes csatlakozott 

146 óra esetmegbeszéléssel segítettük 
munkájukat. 

 
  

online eszközök használatának 
bemutatása 
 
eszközök kölcsönzése 

internet előfizetések beszerzése 

kapcsolattartás az iskolával 

online eszközök telepítése 

Iskola
100 óra

Óvoda
26 óra

Önkormányzat
31 óra

Gyermek-
védelem
25 óra

Egyéb
9 óra

Patrónus
Fiúklub

Jogklinika

Felnőtt-
oktatás

Szülői
mentor-
program

Otthoni 
fejlesztés

Iskolai repeta

Szabadidős 
programok

Digitális oktatás

Egyéb munkák

Az önkénteseink megoszlása programok szerint. 

 



   

Nyári tábor 2020 
 

Játszva gyakoroltuk az elfogadást és az együttműködést  

A bagi és a dányi telepen tartott nyári táboraink mára már hagyományosnak számítanak. A programok 
emlékezetes élményt nyújtanak mind a telepen élő gyermekeknek, mind önkéneteseinknek és 
munkatársainknak. Ebben a nehéz évben talán sokunknak még nagyobb szüksége volt erre a boldog és 
felhőtlen egy-egy hétre, ezért a járványügyi intézkedéseket szigorúan betartva a nehézségek ellenére is 
megszerveztük júliusban a gyerekeknek a táborokat. 

Nyári táboraink fontos szerepet töltenek be a szervezetünk és a telepen élők 
közötti kapcsolat megteremtésében, elmélyítésében és megszilárdításában. 
Mindenkinek fontos kapcsolódási pontot jelenthet ez a program, hiszen 
ilyenkor egy hétig minden nap együtt játszunk, feladatokat oldunk meg, 
szórakozunk, nevetünk. Ennek hatására fontos bizalmi kapcsolatok alakulnak 
ki és szilárdulnak meg a jelenlévők között. 

A 2020-as nyári táboraink legfontosabb témája a másság és mások elfogadása 
volt. Ezeknek a fontosságát a cirkusz világát megidézve és egy űrlény 
vendéglátásával igyekeztünk átadni a gyerekeknek. De a fő hangsúly 
természetesen megmaradt azon, hogy a gyermekeknek egy boldog nyári 
tábori élményt szerezzünk.  A táborokban szerzett élményeken keresztül 
reményeink szerint sikerült megértetnünk a gyerekekkel, hogy vannak ugyan, 
akik tőlük bizonyos aspektusokban különböznek, de közben az élet 
legfontosabb területein nincs köztünk különbség. Ahogy nekik, úgy a többségi 
társadalom tagjainak is fontos, hogy felismerjük: vannak, akik máshogy élik az 
életüket, és ezért máshogyan is látnak számos helyzetet, de ezzel kapcsolatban 
nem szabad előítéletesnek lennünk. Emellett azt is meg kell próbálnunk 
megérteni, hogy minket vajon miért nem értenek meg sok helyzetben.  Ezt 
mutatja a kis dalszöveg is, amelyet a dányi táborban közösen írtunk.  

A nyári táborainkról szóló összefoglaló videót itt tudjátok megtekinteni. 

 

Külsős nyári táborok 

Munkatársaink és önkénteseink segítségével a saját szervezésű 
nyári táborok mellett sokat dolgoztunk azon, hogy a telepeken 
élő gyerekeket más, külsős nyári táborokba is eljuttassuk. 
Fontosnak tartjuk, hogy a gyerekeknek sokszínű és változatos 
élményeket nyújtsunk, amelyekkel segíthetjük a személyes 
fejlődésüket és sokszínűvé tegyük a nyári szünetet számukra. 
Mert a tábori élmény nem csak szórakoztató lehet, de fontos 
szerepet játszhat a gyermekek többségi társadalomba való 
integrálódásában is.   
  

Űrlény 
Mond csak merre jársz? 
Hova esett 
Az űrhajód Bagon? 
Melyik kis ház 
Mögé bújhatott? 
Vagy tán csak úgy 
Elnyelte a vadon? 
Nem tudom 
 
Űrlény 
Mond csak mit csinálsz? 
Ott hol te laksz 
Min nevetsz, mi fáj? 
Tőlünk ne félj 
Mi sosem bántanánk 
Leszünk mi még 
Nagyon jó barátok 
Ugye, belátod? 
 
Űrlény 
Miért nem válaszolsz? 
Milyen nyelven Szólítsalak meg? 
Gyere, játsszunk 
Megtanítunk, hogy kell 
Kapj el, ha tudsz 
Most te vagy a fogó 
Te marslakó 

Egy részlet a bagi táborban együtt írt dalunkból. 

 

2020-ban összesen 29 gyerek jutott el, 11 különféle nyári táborba, 6-8 aktív önkéntes és munkatárs segítségével. 

 

Szilasi Blanka & Szilveszter Áron 



   

Sikereink 2020 

Esély táska  
 

Még 2019-ben indult el Dányon Varrókör projektünk, amelynek 
célközönsége a telepen olyan asszonyok és lányok voltak, akik otthon 
háztartást vezetnek, nincs munkájuk és az általános iskola után nem 
tanultak tovább. A program indításakor több kisebb-nagyobb célt 
próbáltunk kitűzni, többek között a közösségépítést és egy vállalkozás 
elindítását is. 

Már az első hetekben örömmel láttuk, hogy sokan jelentkeznek, olyan 
asszonyok és lányok is, akik ezelőtt még nem varrtak varrógéppel. Így első 
lépésként a varrógép ismeretét tanítottuk meg a programban 
résztvevőknek és ezután indulhatott a közös munka. Használt, de jó 
minőségű textilből zsákokat készítettünk, amit az emberek nejlon zacskó 
helyett tudnak használni. Ezekhez az anyagot a Nanushkától kaptuk, 

akikkel az együttműködésünk együttműködésünk azóta is tart.  

2020. decemberében hosszas előkészítés után egy új terméket kezdtünk el árulni. Egyedülálló 
történtete van Esély táskáinknak: a dányi asszonyok készítették Varrókörünkben a Nanushka-tól 
kapott anyagokból és szabásminta alapján, a feliratot pedig a csodálatos kortárs képzőművész, Hitka 
Viktória tervezte rá. Ebben a táskában tényleg esély van, hiszen megvásárlásával azokat a dányi 
családokat is támogatták, akik részt vettek a varrásban, és minket is támogattak abban, hogy 
teljesíthessük a missziónkat, és tovább segíthessük a telepeken élő embereket. Büszkék vagyunk a 
táskák óriási sikerére, hiszen a karácsonyi időszakban több mint 100 darab kelt el belőlük. Idén újra 
lesz lehetőség vásárolni belőlük, ha tehetitek, éljetek vele! – Farkasné Horváth Tünde 

 

AZVLM és a Pacekos Banda 
 

2020 nyarán született meg az öltet az AZVLM 
csapatában, hogy szeretne elektronikus zenei 
workshopokat tartani hátrányos helyzetű 
gyerekeknek. A projekt terv kidolgozása során került 
képbe a BAGázs Egyesület, akik szerencsére nagyon 
nyitottan fogadták az ötletet és szeptemberben el is 
kezdtük a közös munkát. Dányban 12-15 éves korú 
lányokkal kezdtük el a foglalkozásokat. Szerencsére 
elég hamar megtaláltuk a közös hangot. A lemez ötlet 
nagyon tetszett nekik, a zene és az éneklés a közös 

nyelvünk, ami mindenkinek otthonos terep. Az album írás pedig teljesen újféle, teljesen más jellegű, 
mint az eddigi BAGázs-os foglalkozások, amiken részt vehettek. 
 
 
 

"Fontos számunkra, hogy az anyagok, amelyekkel dolgozunk, a lehető legjobb célt és leghosszabb élettartamot szolgálják, 
evvel a szemlélettel tervezzük darabjainkat. Felelősségünknek érezzük, hogy a fel nem használt anyagainkat is 
hasznosítsuk. Körkörös szemlélettel, ezeket igyekszünk beépíteni későbbi kollekciókba, vagy ha már nem elegendő 
mennyiségben állnak rendelkezésre, azokat olyan célokra ajánljuk fel, amellyel értéket teremthetünk. A Bagázs 
Varrókörnél ezek az anyagok és a tanítás, amit nyújthattunk, új lehetőségek csíráját teremtették meg, amely a legnagyobb 
érték, amit elérhetünk."  
Sándor Szandra, Nanushka 
 



   

Minden héten más, változatos feladatokkal készülünk, amik hétről-hétre egymásra épülnek, a munka 
előrehaladtával pedig folyamatos sikerélményt okoznak. Legtöbbször egy órás a foglalkozás, amit 
több részre osztunk, hogy fent tudjuk tartani a lányok érdeklődését. Az informális tanítási 
programunkba sok minden belefér, például szövegíró- és ritmusjátékok, launchpad használat és 
ismerkedés az Ableton Live-val, szintén játékos módon. Közösen választottuk meg a zenekar nevét is: 
mi vagyunk a Pacekos Banda.  
A készülő lemezre a szövegek és a dallamok nagy része a dányi lányokkal együtt íródott és ezt egészítik 
ki olyan ismert zenészek, mint például Antonia Vai, Farkas Kriszti, vagy a Bohemian Betyars tagjai. 
Remélhetőleg mihamarabb  visszatérhetünk a lányokhoz befejezni az albumot és készíthetünk egy 
közös klipet is. Az elkészült album megvásárolható lesz, a bevételek pedig a BAGázs számlájára 
kerülnek majd. Az album megjelenéséig pedig ajánljuk az iCloud-on már elérhető az Égi dalunk című 
első közösen elkészített számunkat. - AZVLM 

 
 
 

Lány-klub 
2020-ban 10 alkalommal tartottunk a 
Lányklub keretein belül foglalkozást a 
BAGázs konténerében. Témáink között ott 
volt az egymás közötti bizalmi kapcsolat 
erősítése, különböző szociális 
érintkezéssel kapcsolatos képességek 
fejlesztése, valamint a saját önkép és 
önbizalom erősítése. A foglalkozásokon 
keresztül a résztvevők egyre jobban 
megismerték egymást, valódi közösséget 

alkotva mára már a foglalkozásokon kívül is közösséget alkotnak és számíthatnak egymásra 
résztvevők. Ezeket a kapcsolódási folyamatokat segítettük csoportvezetőként azzal, hogy az eltérő 
nézőpontok közelítését támogattuk a jobb megértés céljából. Ahogy nyitottabbá váltak a 
csoporttagok több és mélyebb téma került felszínre, így jelenleg nemcsak 10 alkalomra tervezünk, 
hanem a cél, az hogy 1-,1,5 év alatt 2-3 hónapos projekteken keresztül tartósan megerősítsük a 
résztvevők önképét, és ezáltal a közösségen belüli női összetartozás is erősödjön. 
A klub következő mérföldköve egy filmforgatás projekt, ahol résztvevők aktív szerepet vállaltak az 
ötleteléstől a megírásig. A csoport tagjai szeretnék megmutatni a filmen keresztül a lányklub 
alakulását, lényegét, csoportjuk üzenetét a külvilágnak is, ami szerintük: ”amíg nem volt lányklub nem 
ismertük egymást”, “köszönés nélkül elmentünk egymás mellett”, “amióta van lányklub, azóta 
beszélgetünk“ , “a lányklub mindenre megoldás”. 
 

  

Szilasi Blanka 

Jámbor Zita & Bencsik Nóra 
 



   

Mentor program 
 
 
„A mentor az, aki segít elindulni a változás útján, aki segíti a mentoráltját abban, hogy képes legyen 
megfogalmazni célokat és tenni a célja elérése érdekében.” Így szólt saját öndefiníciónk arról, hogy 
pontosan hogyan képzeljük el a mentorok szerepét a telepen élők életében. Az utóbbi években 
azonban nem csak a mentorok segítettek mentoráltjaiknak elérni a változást, hanem alkalmazkodva 
a helyi igényekhez a mentorok szerepköre maga is változásnak indult. Ahogy sok más programunk 
esetében, itt is a családokra kezdtünk el ugyanis fókuszálni.  
 
A mentorprogramunk átalakítását még 2018-ban kezdtük meg Bagon. Ekkor váltottunk arról a 
rendszerről, amelyben minden mentorálthoz szigorúan egy mentor tartozott. Elkezdtünk nagyobb 
hangsúlyt fektetni arra, hogy a mentorok és a mentoráltak hogyan tudnak együttműködni, és abban 
az esetben, ha a közös munka nem volt zökkenőmentes, akkor a mentoráltak új mentort kaptak. A 
programunk alapvető célja ekkor még a munkaerőpiaci mentorálás volt, de hamar rá kellett jönnünk 
arra, hogy a mentoráltak olyan sok összefüggő problémával állnak szemben, hogy azokkal is 
foglalkoznunk kell, ha szeretnénk a munkaerőpiaci elhelyezkedésüket támogatni.  
 
Ezt a felismerést követte szülő mentor programunk kidolgozása. Így a gyerekekre szabott patrónus 
programmal kiegészülve egész családokat tudtunk lefedni, a velük megkezdett munka pedig sokkal 
több sikerrel kecsegtetett, mintha csak külön a gyerekekkel, vagy a felnőttekkel foglalkoztunk volna. 
Az új struktúrának köszönhetően ugrásszerűen megnőtt a mentorprogramban részt vevő családok 
száma is a tavalyi évre: a 28 mentorra és patrónusra összesen 81 aktív mentorált jutott.  
 
Ez a szám annak ellenére ilyen magas, hogy a mentorálást tekintjük az egyik legmagasabb belépési 
küszöbű programunknak, amelyben talán a legtöbbet várjuk el a résztvevőktől. Otthoni fejlesztéseink 
alkalmával is foglalkozunk ugyan a szülőkkel a szülő konzultációk alkalmával, de ezeken a hangsúly 
kizárólag a gyerekek fejlesztésén van. A szülői mentorálásnál a szülői kompetencia fejlesztése is a 
célunk akár olyan alapvető eszközökkel, mint hogy segítünk gördülékenyebbé tenni a közös gyermek- 
szülő programok kialakítását például elmagyarázzuk a szülőknek, hogy miért fontos, hogy részt 
vegyenek a gyerekek szülői értekezletein, és figyelemmel kövessék tanulmányaikat és ebben 
támogatjuk is őket. 
 
Célunk, hogy a most még passzív háztartások is csatlakozzanak a programhoz.  Mert tudjuk, hogy ha 
a családok egységként jobban tudnak működni, akkor egymást támogatva mindenkinek több esélye 
lesz valóban a változás útjára lépni.  

 
 
 

  
Micsik Réka & Mihály Bulcsú 



   

Komplex gyermekfejlesztés 
 

Az otthoni fejlesztés és repeta programunk koordinálását is nagy kihívás elé állította a 2020-as év. 
Ugyanakkor számos pozitív változásról és előrelépésről tudunk beszámolni ebből a kihívásokkal teli 
és tanulságos időszakból is. 

A kapcsolat nem szakadt meg az önkéntesek és a gyerekek között, 
tovább folytatták a munkát online. Erősödtek a szülők digitális 
kompetenciái, hiszen az ő segítségükkel valósultak meg a 
fejlesztések a különböző digitális eszközökön. Megfigyeltük azt is, 
hogyan alakult ki a családokon belül vagy családok között egy 
támogató háló, és segítettek nagyobb testvérek vagy édesanyák 
egymásnak az online tanulás megszervezésében. 

Az elmúlt évben egyre szorosabbá vált a BAGázs és a helyi iskola 
és óvoda pedagógusainak kapcsolata, ami nagyban segítette a 
gyerekek sikerességét a tanulásban. Az iskola minden 
évfolyamából konzultáltunk szakemberrel heti 
rendszerességgel, ahol a tananyag egyeztetésén kívül 
közvetíteni tudtuk a telepi családok digitális átállásával 
kapcsolatos nehézségeit és igényeit is. Az első osztályosok 
különösen nagy hátrányba kerültek ebben az évben, hiszen az 
írás, olvasás és számolás alapjait kellett online elsajátítani. Így 
nyáron eljött egyik tanáruk a BAGázs konténerébe és rendszeres 
korrepetálás keretében megtanulták közösen az ABC-t. 

Nagy előrelépést jelentett az otthoni fejlesztés és repeta programjainkban is a családkoordinátori 
rendszer kifejlesztése, hiszen a családszintű nehézségekre közösen a család minden önkéntesével 
tudtunk megoldásokat keresni.  

A digitális tanulás időszakában különösen hasznos volt, hogy az önkéntesek család szinten osztották 
be a fejlesztő alkalmakat. A feladatok megosztásával járó gyakorlatot a pandémia utáni időszakban is 
meg fogjuk őrizni.  

 
  Kassai Réka, Szász Beáta & Szilveszter Áron 
 

Kép a dányi tanárnővel közös nyári tanulásról. 



   

 

Év önkéntesei 2020 
 
„Együtt lenni a telepi családokkal, nagyon sokat jelent számomra: örömöt és 
kihívást, nevetést és szorongást, folyamatos tanulást, önismeretet, elfogadást 
és szeretetet. Olyan fontos dolgokban hasonlítunk: hiszen anya vagyok én is, 
ők is és egyszerűen a legjobbat szeretnénk az aranyos, ügyes, játékos 
gyerekeinknek. A különbözőségeink miatt, mégis, mintha világok választanák 
el a családjainkat. Azon vagyok, hogy bontsuk a határokat, hogy gyerekeink ne 
két különböző világban nőjenek fel, hanem egy közösben: ahol sokféle ember 
él, azonos esélyekkel. Nagy álmok, kis lépésekkel: nekem ezt jelenti az 
önkénteskedés a Bagázsnál.”  
Hedry-Elek Zsuzsa 
 

"A BAGázs önkénteseként az IKSZ programban, a dányi nyári táborokban 
illetve 2020-tól az otthoni fejlesztésben tevékenykedem. A BAGázsban volt 
lehetőségem először tettekre váltani a körülöttem lévő társadalom jobbá 
tételére érzett késztetésemet. Úgy gondolom, hogy a munkám során nem 
csak a örömet okozok és fejlesztem a telepi gyerekeket, hanem a saját 
személyiségem, érzékenységem, látásmódom is fejlődik. A BAGázsos 
tapasztalataimnak nagyon nagy hatása volt felnőtté válásom folyamatára. 
Részben ezen tapasztalatoknak/élményeknek is köszönhetem, hogy az az 
ember vagyok most, aki vagyok. Nagyon örülök, hogy ilyen bizonytalan 
körülmények között is tudtuk és tudjuk csinálni, amit csináltunk eddig, még 
ha nehezebb is volt, mint korábbi években." Czimmermann Péter 
 
 

“Ha valaki megkérdezné, hogy jelenleg mi az 5 legfontosabb dolog az 
életemben, a BAGázs biztosan közöttük lenne. Hihetetlen mennyi élményt, 
tapasztalatot és elfogadást kaptam már a telepiektől és a BAGázstól. 
Legszebb emlékeim között vannak a jutalomkirándulások, a nyári táborok, 
és minden egyes alkalom, amikor egy gyerek meglát a telepen, és szalad 
felém, hogy üdvözöljön. Szépen lassan az évek alatt kibontakozik a szemeim 
előtt a fejlődés, amit a BAGázs munkája elő tud idézni. Apró dolgoknak 
tűnhetnek ezek, mégis szeretek belegondolni, hogy a telepieknek mekkora 
lépést jelenthet akár egy budapesti edzésre eljutni, vagy becsatlakozni az 
online oktatásba. Ezek a kis részletek azok, amik igazán fontossá teszik 
számomra a Bagázst.” Madár Lili 
 

  



   

Köszönetnyilványítás 
 
A BAGázs Egyesület munkatársai több mint 10 éve jelen vannak a bagi, és már 4 éve a dányi 
cigánytelepen is. Függetlenségünk záloga, hogy nem fogadunk el semmilyen állami támogatást, így 
munkánk kiszámíthatósága elsősorban támogatóinktól függ.  
 
2020-as költségvetésünk ~97m forint volt, melynek nagyjából egy harmada származott pályázatokból 
(32 forint), egy harmadát magánszemélyek adományai tették ki (~33,5m forint), a fennmaradó egy 
harmadot pedig szinte teljes egészében céges támogatások és pályázatok jelentették ki (~28,6m 
forint). 2019-es költségvetéshez képest növekedés (~81.17m forint). A pénzbeli támogatáson kívül 
kaptunk olyan pro bono szolgáltatásokat is cégektől, melyeknek megvásárlására piaci értékükön 
biztosan nem lett volna lehetőségünk, mégis óriási segítséget jelentettek munkánkban.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Éves jelentéseinkben hagyományteremtő jelleggel köszönetet szeretnénk mondani minden olyan  
céges kiemelt támogatónknak, akik 500.000 forintot meghaladó értékű támogatásukkal segítették 
missziónk teljesítését. A cégek közül 2020-ban a Morgan Stanleytől, a BlackRocktól, a Cpme-től, a 
Budapest Airporttól, a Prezitől, a Deloitte-tól, a Lead Ventures Alapkezelőtől, a Szent Gellért-Rotary 
Club Budapesttől, a MOL Alapítványtól és az Euromixer Trade Kft-tő kaptunk ekkora értékben 
pénzadományt, a KPMG pedig könyvvizsgálattal járult hozzá munkánkhoz.  
 
Megtisztelő a munkánkba vetett bizalom. Minden nekünk juttatott forinttal a telepen élő 
embereknek kaphatnak egy kicsivel több esélyt a változásra!  

 
 
 

  

∼32 millió Ft

∼33,5 millió Ft

∼28,5 millió Ft

2020-as költségvetés: Összesen: ~97 millió Ft

Pályázatok

Magánszemélyek adománya

Céges támogatások és
pályázatok

Kis Andrea & Szeles András 
András 
 

2020-ban a BAGázs munkatársai voltak: Bencsik Nóra, Bogschütz Zoltán, Both Emőke, Gyarmati Katalin, Farkasné Horváth Tünde, 
Ignácz-Micsik Réka, Illyés Tímea, Jámbor Zita, Kakuk Tímea, Kassai Réka, Kis Andrea, dr. Kovács Krisztina, Mihály Bulcsú, Nagy Gábor, 
Szász Beáta, Szeles András, Szilasi Blanka, Szilveszter Áron, Tóth- Dudás Petra, Tujner Fanni 
 
Az éves jelentés összeállításában közreműködött Simon Rebeka és Tass Annamária. 
 
Mi esélyt adunk, adj hozzá te is egy százalékot! Köszönjük, ha gondolsz ránk adód 1%-ának felajánlásakor!  
Adószámunk: 18206634-1-41.  
Minden további fontos információt a felajánlás menetéről megtalálsz honlapunkon: https://bagazs.org/egyszazalek/ 
 
Kövess minket a Facebookon és Instagramon is, illetve iratkozz fel hírlevelünkre, hogy ne maradj le a legfontosabb BAGázsos 
történésekről! 
 
 



   

 

Terveink a jövőre 
 
A BAGázs elmúlt 10 évében programjaink és módszereink is sokat változtak igazodva a telepi 
igényekhez. Mostanra azt érezzük, hogy nem csak a kezdeti lelkesedés és tenni akarás hajt minket, 
hogy segíthessünk a telepen élő embereknek áttörni a köréjük vont falakat, hanem azt is látjuk, hogy 
mit kell azért tennünk, hogy ezek a falak valóban lebonthatóak legyenek.  
 
10 év tapasztalatainak köszönhetően letisztult a módszertanunk, amelyben gyerekeket fejlesztünk 
óvodás kortól a középiskoláig, együttműködve a gyermekek szüleivel és az őket tanító 
szakemberekkel az oktatási intézményekben. 3. osztályos kortól a gyerekeket patrónus, a felnőtteket 
pedig mentor támogatja abban, hogy változást érjenek el. Az utóbbi időben pedig az ellátórendszerrel 
is elindult az együttműködés mindkét telepen, Bagon ebben előrébb járunk, és a kapcsolat is 
aktívabb.  
 
Évtizedes tapasztalattal a hátunk mögött azt érezzük, hogy ami Bagon és Dányon történt, az 
mintaként szolgálhat az egész ország számára. A következő években ezért olyan tevékenységet 
szeretnénk végezni, amivel azt érezhetjük, hogy van valós hatásunk arra, hogy az állami szervek 
hozzáállásának megváltozása miatt jobb irányba fordulhasson a romák sorsa szerte az országban. 
Ahhoz, hogy ezt elérjük, nem szeretnénk párhuzamos valóságokat felépíteni, és még pár helyen 
megvalósítani ugyanazt, mint amit Bagon és Dányban elértünk, hanem helyben szeretnénk még 
aktívabbak lenni, hogy felmérhessük, hogy pontosan kiknek és milyen felelőssége van a helyi ügyek 
alakulásában, és hogy nekünk mi a pontos mozgásterünk.  
 
Szeretnénk, ha a témáink nagyobb nyilvánosságot kapnának, és minél többen megismerhetnék 
azokat a helyi megoldásainkat, amik akár máshol működhetnének. Nem szeretnénk eltitkolni, ha 
valamilyen rendszerhibával találkozunk, de minden esetben pozitív kommunikációt szeretnénk 
folytatni: ha feltárunk valamilyen rendszerhibát, akkor mindig lesz megoldási javaslatunk is annak 
megoldására. A politikai színtértől azonban ahogy eddig is, úgy ezután is távol fogjuk tartani 
magunkat, hogy valóban csak a helyi ügyekre koncentrálhassunk.  
 
Hiszünk benne, hogy ha ezeket a célokat követjük, középtávon sikerül egy olyan módszert 
kifejlesztenünk, ami egy erre nyitott szemlélettel működő helyi önkormányzat támogatásával más 
településekre is átültethető lesz. A BAGázs bagi és dányi szakmai stábja azért fog dolgozni a következő 
években, hogy minden szükséges tudást megszerezzünk ahhoz, hogy támogatni tudjuk módszereink 
esetleges jövőbeli adaptálását. Szakmai anyagokat fogunk készíteni az ellátórendszer működéséről, 
reális helyi hatásmérési rendszert alakítunk ki, teszteljük és dokumentáljuk szakmai beavatkozásaink 
megvalósulásának eredményességét.  
 
Köszönjük, ha eddigi támogatásoddal segítettél a BAGázs Egyesületnek odáig eljutni, hogy ilyen 
terveket szőhessünk.  Ha egyetértesz céljainkkal arra kérünk, hogy továbbra is legyél a partnerünk 
abban, hogy minél több telepen élő embernek adhassunk esélyt a változásra. Mi hiszünk benne, hogy 
munkánkból előbb-utóbb a bagi és a dányi telepeken kívül is egyre többet profitálhatnak. Bízunk 
benne, hogy erről téged is sikerült meggyőznünk. 

 
 
 

 

Jámbor Zita & Szász Beáta 


