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, "',,,," :~~iJ.~;i", hog1l meg-! pszichol6gussa~ van' ~o.lga, ciz
,I CfU3un7y,eg1l,p&t1anatru.meg- mar ,szeUem&leg ermtett".
haUgcitni,:~fu~oseink,
bu.r6:- Ug1l ldtszott, nincs
is ram
tainl'g(jndl4t:-ba;at.,
n~. &$ szilkseg.
Sokan meltatl(1n.,.
;ut; esziLnkbe;,' 'hog1lnekunk
kodtak, hogyilyen
haszon':;
milyen ;6Iesne'a' baTati sz6, talcinscigrG
pazarol;ak
u.
hu. ,netalan,nelJ.ezhelyzetbe
penzt. Nem is jottek maguk
ke~liLn~..N~,iscso~a"
ha 't61, inkdbb csak, vegso eset~
'egyre : tobben
forduln;ak ben, amikor mar munkahepszichologushoz, ,hu. nap3a- lyilkon nem tudtak helytdllinkban szint~ mar, divatos'sd ni es kivizsgdlds vegetthozvdlt kikerni tancicsdt. Mert zdm irdnyitottdk oket.
0 az, aki ~i.n~ig, segit,
aki,
Dr. H6di Sdndor munkatilrelmesen,:meghallgat
ben- kore azonban kiboviLlt, az
'niLnket, ,akiu.dolgok
me- ilgyek megszaporodtak. EgyIlyeOb osszefilggeseit vizsgat- re tObben igenyeltek a segit,
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duJt.

gulat ken a megnyilatkozashoz u. valomashoz.
Ehhez
pedia:kotetlen
munkaidore
lene szilksegemi ~e" keresemet egyeU5reelutasitottcik.
Szeretema
munkcimat orillok, hogyegyretobben
'jelent
,keznek es igenyHk segitsegemet. Fiatal emberek mea
azzcil,is, felkeresnek,
hogy
megnosilrjenek-e, elvegyek-e,
nevegyek-e
vdlasztottjukat.
Segithet-e mindig a pszi,cho16gus?
~ Ha val6ban oszinten ke
riJi a segitseget (rogton rajo-

vil,teneH u.,ba;ok gyokeret, s Beget. Nemcsak az iLzemen vok,

Szdmtalans zo1" !lo.f.or-

'

hogy

,

egy-egy

OSZtnt€,

,

meghitt beszelf1'et~,~tannem
merne,k szembenezm
V€l,em,
M agyat:1L~varpnoss!e~.aldl~
~zunk.; 'neha, ,s:crtodOtt~,
m&nt~ eWmseget
B-1tnci=,k
b,ennem. 'Felnek j;S egy, ,ki:cs:it, his2)(!n olyasmit ,tudt.<l:m
mea, ami a,~~gfe.lte.tte.bb titkt;k" a legfalo.bb Pont3uk. ,~
vaJsaqon,. tul3utva
~gy~
problematkra mar ,¥r~~agoron tUd1ULk ,nezn&. U3ra
vi,ssza~er a mag<Lbiz~qSSd~'
Edd~gi tapasztal!<n' szennt
mit mondana: a nok vagv a
jerfia.k igenyl'bk-e inkdbb a
1

amikoT terepszemlet segitseget?

'

egyben 'a kiutat a nehez hely beWU serelmeikkel,
hanetn tartva, eIOszoT dlproblema- Ugy fogal1JUlzncim mea,
zetbot. Egyre tobb a pszicho- magcineletiLk problemdivat is val fordu/'nak hozzam), ak- hogy ki tud
konnyebbenl
tandcsot adni, kapcsolatot teremten.i. Koz-'
16gus" ' u. korhdzakban,
az ndla jelentkeztek.
Meddig ' kor tu dunk
egeszseghazakban cs a gya- I terjed a hatdskore az iLzemi, mert me,lyebben
lcltjuk az tudomasll, hogy a no elobb
rakban. Az ilzemi pszichol6- pszicho16gusnak,
jogosan osszefiLggeseket es a beszel- megnyHatkozik
es' ugyang-ri.S.impuir, tel;es, tet;ogosult avatkozhat-e be a feladatdT\ getesek alkalmdval megtatcil otyan problemdv-a.letobb jesagot nyert.,netkilte
egy-egy kiviLU esetekben? Es a doll.. juk aproblema gyokeret. Ezt kntkezika
pszicho16gusnal,
n.agyobb, dolgozoi
kozosseg goz6k magcinproblemdja nem tudva. mar
csak egy lepes mint a ferfi. BeszelgeteSlkor'
szinte elkepzelhetetlen.
tartozik-e eppen
ugy
rd; u.,/ kiutat
mutat6
tancics. azonban egyforman feltarjdk
Mdsjet.evvet
,ezelott
az mint a munkahelyen en se- NeM eI.eg a fig1/elmes. eT- gondjaikat
es
egyfc1rm6.n
a4aiPotis;e
SzeTsZamgep- relmek orvosldsa?
deklodo, haJ1gat6-pszichoI6- igenyl-j,k..a segits€get.
gy~r dolgoz~i
mea ne!?1',is
- Egyik is, mdsik is,' ram gtis, ~ ~s megny~gt(IJt6.
Mintha csupan
m:tganse3tettek~ mtlyen 'segitotars tartozik. ,Amagdne1etbenfelA~thtSze1Jl..
mmde11Jki a probli!imdkkat foglalkozna.
s,:.dmukru. azakkor odak~- vetodot~ problemak melyebb leght'looU(1;bb probl~mciit.'Q.l - Nagyobbcira 'tOY is van,
rutt -dr. HODI Sdndo~ PSZ&-gyokeruek, megoldasuk 'ko- for~ul ~
psnch?,togushoz" de ez egydU{JJan nem ba;, hichologus. Tanulmanva&t Ma.- riLltekinto, komoly
munkat a1mt masna!k tat(1n el sem' szen ez is szerves resze a
gyarorszagon fe;ezte b~~ ket I igenyel. nyen~or a ser~lt le- n:~a:n-a"
b'2;e- munkdm1!;(J)k.' Per,sze, lenn-e
tent' az Mitllen
emberek erzes
mag,anc.7ernyi mds tennival6, egye,. !
'?' ~m
evet, ottdolgoz,ott,
k?z~.en l Ick !,~rnyez~t~re,.. szu!,eb
,
.dok,toTdl~!
a;utan
~aza30tt.
I
csatadt,
barah
korere
&8
f&el'etebe?
.,'
.
,
..
diLL azonban
mindenre nem I
Ada ~, ~zu~seg v~lt ",a. Gya- g yelnem ~eU. ~z~~esen csina
~ Gond3a~!~ba3a1>~'1egyutt jutott wm.
Most s~gits eget
korlo psz&cho16guskent
ke- lam, de ahg gyozom. Az, ese-I'latom
azt, a;h hozzam
foT- ktaptam felv-etti1:rl-k ugyanis
' g 11 m int
rillt, a gyaT?a. 1'!.emcsak ott' \ te~, a mego!ddsi ,lehetosegek ,d~t, U
megc:ldcis,,:a eg y gy~ k'~ornokot, es remea varosban ,&8matg az egyet- uta~i .kutatas e~es:: ,,;apokat! v~ro ~sete~, cs csak 11!'~nt,
se- tern, job ban helyt tudunk
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Hihetetleniltsokat
vdl:- I munkam
,

,

l

,

korillOttem minden
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Es nem

is voln(l

szabad'i ga11):1Ul:k.

'k
hogy
igy l egy en a. dOlgOZO
mo nd;u. elegedetten a, fiatal
nem orvo,
,
szakember.
'Eleinte
ugyan I miatt serit ' , hiszen
nagyon. idegenkedtek
tolem" si rendelo
ez a kis iroda,
' gy
b eSZ6Htom
ugy gondoltak
eloit,eleteik ' ahova csak U
, fotytan
hog1l
akinek
'a kovetkez5t."
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'Vasarnap,
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ne,m ~e3ez~dt~ be a I TUIt tel0k eTdek0t; a~tt
delutan kef orakor.1 mugtuctok,
megorzom
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'Nem lehet mindegy
idegen:
elott ki'tdrulkozni,
nem lehet
I,
kiLLonosen
akkoT,'
, mindegy,
,Ma. goydTban naponta
talaI-:
kozh(1.tnak.
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Toluk! maid
dllni.
Nyugaton
egy
ma-!..
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u~emt ps~~ ~ OguS cS'P dol-"
a-

I

d~g fogla1-koZT-k egy-egy
,
er' goz6val, ,amig azt a gydr
. dekei
megklvanjak.
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