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1. Bevezető 
 

A TOP 6.9.1-15 „A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex 

programok” Pályázati Felhívás alapján kidolgozott projektben lehetőség van viszonylag széles 

szakmai, tartalmi keretekre és módszereiben a TÁMOP 5.1.3-at követő szakmaközi 

együttműködés-alapú és innovatív módszereket alkalmazó megvalósításra.  A tanulmány 

kidolgozásában építettünk a korábbi tapasztalatainkra és a helyi stratégiákra, mert valljuk, 

hogy azok a projektek működnek eredményesen, amelyek hosszabb távú fejlesztési stratégia 

részeként valósulnak meg és építenek a korábbi, illetve a párhuzamosan működő projektek 

tapasztalataira.  

A TOP 6.9.1-15 program eljárásrendje lehetőséget biztosít arra, hogy a támogatási kérelmek 

benyújtásakor a projekt kidolgozottsága még ne legyen végleges, a projekt-előkészítés 

folyamata még ne záródjon le. Annak érdekében, hogy a támogatási kérelemben szereplő 

projekt-tartalom megalapozott legyen, és a projekt-kiválasztási folyamatban a szakmai 

értékeléshez és döntés meghozatalához nélkülözhetetlen információk rendelkezésre álljanak, 

szükséges egy a KBT-hez képest lényegesen kisebb információ tartalmú projekt-előkészítő 

tanulmány (továbbiakban: PET) benyújtása.  

Ez a tanulmány tartalmazza a helyzetelemzést, a célok levezetését és a támogatási kérelemben 

szereplő tevékenységek rövid bemutatását. A tevékenységek indokoltsága mellett még 

bemutatja azok várható kihasználtságát is. 

 

A projekt-előkészítés folyamata, résztvevői 

A projekt-előkészítés 2 szakaszban történt. Az első szakasz a támogatási kérelem benyújtása 

előtti időszak (2016. február-április), majd a projektkidolgozása időszaka (2016. november-

2017. január). 

A PET összeállításában a projekt-előkészítő munkacsoportokon elhangzott javaslatokat is 

felhasználtuk. A munkacsoportokon résztvevő szakemberek: 

név beosztás képviselt szervezet 

Deák Sándor osztályvezető 

SZMJV Önkormányzata  

Szociális és Integrációs Osztály 

Debreceni Sándorné  elnök 

Foglalkoztatási Célú Non-profit 

Szervezet  

Dr. Kissné Kecsmárik 

Anita szakmai munkatárs 

Foglalkoztatási Célú Non-profit 

Szervezet 

Dr. Nagyné Varga 

Ilona ügyvezető 

Jász-Nagykun-Szolnok Esély 

Nonprofit Kft.  
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név beosztás képviselt szervezet 

Kertészné Bokor 

Zsuzsanna 

tervezésért felelős 

projektmenedzser 

Szolnok Városfejlesztő Nonprofit 

Zrt. 

Kiss Márta 

ig. helyettes, esélyteremtési 

munkatárs 

JNSZM Esély Szociális 

Közalapítványa – Család-, 

Esélyteremtési és Önkéntes Ház 

Kocsis Péter Csaba szakértő   

Kozák Ferenc elnök 

Szolnok Megyei Jogú Város Roma  

Nemzetiségi Önkormányzat 

Mihályi Katalin vezető 

Szolnoki Kistérség Többcélú 

Társulása Humán  

Szolgáltató Központ 

Mohácsi Andrea 

intézményvezető 

 

Szolnoki Kistérség Többcélú 

Társulása Humán  

Szolgáltató Központ 

Rafael Aranka munkatárs 

Szolnok Megyei Jogú Város Roma  

Nemzetiségi Önkormányzat 

Rafael László igazgató elnök 

Munkaerő-piaci és 

Környezetgazdálkodási Szociális 

Szövetkezet  

Szabó Beáta projektkoordinátor 

JNSZM Esély Szociális 

Közalapítványa 

Varga Tamás ügyvezető igazgató Contact Nkft. 

Vincze Lajos munkacsoport vezető 

SZMJV Önkormányzata  

Integrációs Munkacsoport 

 

A projekt-előkészítés második szakaszában a munkacsoport résztvevői tematikus 

csoportokban, összesen hét alkalommal üléseztek
1
: 2016. november 10., 15., 23., 29., 2017. 

január 11., 16., 25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Jelenléti ívek mellékletben. 
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2. Helyzetelemzés 

Városi területek helyzetelemzése – A lehatárolt területek 

helyzetelemzése2 
                               

A fejezet keretében bemutatjuk a lehatárolt területek társadalmi, gazdasági, környezeti 

állapotát, fókuszálva a szegregációs folyamatok kialakulásához vezető okok ismertetésére.  

A szegregátumok problémafeltáró bemutatása az alábbi szempontok szerint történik: 

1) A lehatárolt terület településszerkezeti elhelyezkedésének és 

megközelíthetőségének ismertetése.  

2) A szegregátumok kialakulásához vezető és fenntartását szolgáló okok feltárása, 

bemutatása.  

3) A szegregátumok lakosságának demográfiai jellemzőinek és szociális helyzetének 

bemutatása.  

4) Szegregációval veszélyeztetett városi területek. 

5) Jövőbeni elképzelések a szegregált területekkel kapcsoltban. 

 

A fejezet elkészítéséhez döntően a KSH 2011. évi Népszámlálási adatait használtuk fel, 

illetve a területet érintő korábban született dokumentumok megállapításaira támaszkodtunk.   

 

A TÁMOP 5.3.1 közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért című 

páláyzati anyag a következőképpen definiálja a mélyszegénységet: „A mélyszegénység 

többdimenziós jelenség, amely megmutatkozik többek között a nagyon alacsony 

képzettésgben és foglakoztaottságben, az ebből következő súlyps megélhetési zavrokban, kiha 

az elemi lakhatási, táplálkozási körülményekre, az érintettek egészségi állapotára, stigmatizál 

és kitrekesztéshez vezet. Mindez együtt szükségszerűen eredményezi az újratermelődés, a 

generációkra történő átörökítés magas valószínűségét. A mélyszegénység nem csak 

„fokozati” kérdés, nemcsk az átlagoshoz képeast sokkal kevesebb jövedelmhez jutókat, ezért 

sokkal rosszabb körülmények között élőket jelöli, hanem térbeli dimenziója is van: a 

meélyszegénységben élő csládok rendszerint szegregált körülmények között (telepeken, 

leromlott városrészekben, gettósodó falvakban), többnyire halozottan hátrányos helyzetű 

településeken élnek.” 

                                                           
2
 Szerzők: Danku Orsolya és Szabó Beáta. A szöveget kiegészítette és a szöveget gondozta: Kocsis Péter Csaba. 
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Szegregációnak nevezzük azt a jelenséget, amikor egy –egy településen belül a ülönböző 

társadalmi rétegek, etnikai csoportok stb. lakóhelye elkülönül egymástól. a szegregáció együtt 

jár a jövedelmi viszonyok és a telpülései ifrastruktúra lényeges egyenlőtlenségeivel. A 

szegénység és mélyszegénység tehát összetett jelenség. 

A mélyszegénységben élők körében a valós társadlami aránytól magasabb arányban jelennek 

meg a cigánysághoz tartozók.  

A cigányság megoszlása Szolnok megyei jogú város területén belül nem egyenletes. Hosszú 

időre visszamenőleg kimutatható, hogy bizonyos területeken, városrészekben nagyobb 

létszámban és koncentráltságban élnek. A 2011. évi Népszámlálás eszmei idejében Szolnok 

74 341 fős lakosságából 1 700 fő valotta magát cigány/roma nemzetiséghez tartozónak, ami 

az előző statisztikai időszkahoz viszonyítva 2,08 –szoros növekedést mutat. A szolnoki 

cigány/roma társadlom – a többségi társadaomhoz hasonlóan- rendkívül tagolt. A ma már 

javarészt asszimilálódott értelmiség ugyanúgy jelen van, mint a mélyszegény csoportok. Ez 

utóbbi réteg alkotja a szolnoki cigéány lakosság többségét.  

 „Szegregátumnak nevezzük azokat a földrajzilag egybetartozó és elhatárolható területeket, 

ahol a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres 

munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korú lakosságon (15-64 éves 

korosztály) belül eléri, illetve meghaladja az 50%-ot.” 

 
 

A lehatárolt területek településszerkezeti elhelyezkedése és megközelíthetősége 

A KSH – a szegregátumokra meghatározott mutatók szerint - a 2011. évi népszámlálási 

adatok alapján Szolnokon hat területi szegregátumot határolt le. Ezek a városon belül négy 

városrészben találhatók:  

1) az Üteg utca nyugati oldala a belterületi határig - a Zagyvától keletre az Alcsi 

városrészben, 

2) a Tücsök utca mindkét oldala - a nyugati városrészben a Thököly laktanya mellett, a 

városba bevezető főút mentén, 

3) a Füge utca északi oldala –Vihar utca -Béke utca– Bogár utca – Csallóköz utca keleti 

oldala – a Déli városrészben  

4) Gyökér utca-Bányász utca-Törteli út-Motor út-Törteli út-Sashalmi út-Temető –Hoksári 

János út-Törteli út - a Déli városrészben 

5) Sashalmi út északi oldala-Mázsa utca mindkét oldala-Kazán utca nyugati oldala – Déli 

várorészben 
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6) Gorkij utca-Katona József utca-Ménes utca-Szabó Lőrinc utca – Szandaszőlős 

városrészben 

 

A lehatárolás a 314/2012-es Kormányrendelet 10. mellékletében meghatározott szegregációs 

mutató alapján történt.  

 
Az egyes városrészek bemutatása 

Az Alcsi városrész a Zagyván túl a vasútig terjedő rész; itt csak a Belvároshoz közelebb eső 

terület van beépítve. A városrészre jellemző a kevés intézmény, illetve a szabadidő hasznos 

eltöltésére alkalmas közösségi terek hiánya. A területen főként lakóterületek és a gazdasági 

területek találhatóak, az eltérő rendezettségi állapotban lévő területek egymás mellett 

helyezkednek el. Sok a használaton kívüli, rendezetlen rész. A belső úthálózat hiányos, nem 

elégségesen kapcsolódik a városi úthálózathoz. Jelentős mértékű a városrészen átmenő 

forgalom és a vasúti közlekedés miatt a környezetterhelés is. Ezek miatt nehéz az itt lévő és 

Üteg utcai szegregátum városhoz történő bekapcsolása. A terület erőssége, hogy a 

Besenyszögi út révén jó a külső megközelíthetőség és a városrész nyugati felének közvetlen 

kapcsolata van a Belvárossal. 

A szegregátum a város akut problématerületéhez tartozó telep. 23 lakás található a területen, 

amelyben 81 fő él regisztráltan. A területen lévő ingatlanok az 1980-as években épült 

úgynevezett „CS” lakások. A lakások magántulajdonban vannak, amelyeknek karbantartására 

a lakók nem rendelkeznek jövedelemmel. a terület folyamatos célterülete az agglomerációs 

beköltözésnek. A térségen belül az úgynevezett, megélhetési migráció folyamatosan biztosítja 

a lakosság utánpótlását.  

 

A Nyugati városrész a Thököly úttól a ceglédi vasútvonalig terjed: észak része gazdasági 

terület, melybe lakóterület ékelődik, déli részén a vasútvonalak közé „szorulva” lakóterületek, 

a 4. sz. főút mentén gazdasági területek találhatóak. A városrész jelentős környezeti 

terhelésnek van kitéve a vasútvonalak és a gazdasági területek jelenléte miatt, egyes területek 

elhanyagoltak, az épületállomány állaga közepes, szegregátum alakult ki, emiatt a városrész 

presztízse nem magas. Itt is jellemző közösségi terek hiánya, illetve a különböző 

szolgáltatások, intézmények hiánya, fejletlensége. A közterületek színvonala sem megfelelő, 

az egyes területrészek között nincs megfelelő kapcsolat. Az itt található Tücsök utca menti 

szegregátumra jellemző az elszigeteltség, a fejletlen közlekedési kapcsolatok, a nem 

megfelelő környezeti állapotok.  
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A szegregátum index-mutatói az elmúlt 10 évben alig változtak. A területen 48 lakás 

található, melyben közel 200 fő él.  Az itt lévő szociális/ és vagy krízislapon kiutalható 

bérlakások a legmagasabb komfortfokozattal rendelkeznek., így jobb életkörülményeket 

biztosítanak az itt lakóknak. 2014-ben fejeződött be a terület szociális rehabilitációs fejlesztés, 

amely minőségi változást hozott a szegregátumban élők számára. A lakásfelújításokat követőn 

modern, gépészetileg megújult ingatlanokba költözhettek be a bérlők. Lakásfelújítás mellett 

közüzemi modernizálás is lezajlott, költségtakarékos megoldások kerültek bevezetésre, 

melynek eredményeként tervezhető lakásfenntartási költségű lakásokat alakítottunk ki. Így 

megelőzhetővé válik a közüzemi tartozás-felhalmozás. A területen közösségi- kulturális tér 

került kilapításra, amely támogatja az egyes hátránykompenzáló fejlesztések infrastrukturális 

szükségletének kielégítését, illetve az itt élők szabadidős igényeihez igazodó programokat 

biztosít.  

 
 

A Déli városrész Szolnok különálló része, melyet két oldalon vasútvonal, egy oldalon a Tisza 

folyó határol. A területre jellemző a sok beépítetlen terület, egyes részein csak gazdasági 

területek találhatóak, míg más részein keverednek a lakó- és gazdasági épületek. Itt is 

hiányoznak az intézmények, szolgáltatások, emellett a tömegközlekedés sem megfelelő. 

Nagymértékű a környezetterhelés: talajszennyezettség, belvizes területek, felszíni vízrendezés 

hiányai. Helyenként részleges a közműellátás is. A területen két szegregátum is kialakult.  

A városrészben 2001 és a 2011.ben készült kartogramok összehasonlításából kiderül, hogy a 

szegregátum területi kiterjedése 300%-kal növekedett az elmúlt időszakban, úgy hogy a 

korábbi telep térbeli-, fizikai kiterjedése csökkent 12 önkormányzati bérlakás bontásának 

következtében. Legrosszabb a helyzet a Törteli-Mortor úti szegregátumban, ahol a 

szegregációs-index mutatóval jellemezhető lakosság aránya közelítően 100%. A Törteli-

Motor úton a nyilvántartott lakások száma 84, a 84 lakásban 294 fő élt az adatgyűjtés idején. 

Az itt élő lakosság száma ennél magasabb lehet, az önkényes lakásfoglalások és az illegálisan 

terültre beköltözők miatt. A Törteli-Motor úti szegregátum vonatkozásában SZMJV IVS 

keretében 2007 évben Mobilizációs Terv készült, melynek keretében évenként 3-4 család 

integrált környezetbe történő elköltözése valósult meg.  

A Béke-Bognár-Csallóköz úti szegregátum magánlakásokból álló telepszerű szegregátum, 

családi házas övezet.  16 családi ház található itt, melyben 56 fő él. a szegregátum fizikai 

határa enyhén módosult, a két népszámlálás között eltelt időben. A területre jellemző a 

spontán szegregáció által elindult beköltözés.  
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A Szandaszőlősi városrész a központi várostesthez pontszerűen kapcsolódik, önálló családi 

házas lakóterület. Az alapellátást biztosító intézmények megtalálhatóak a városrészben, önálló 

városrészközponttal rendelkezik. Az utóbbi 10 évben a városrész népessége csökkentést 

mutat, ezzel egyidejűleg a lakások száma növekedett a területen. A népesség a szolnoki városi 

átlaghoz képest viszonylag fiatal korstruktúrájú, a nyugdíjasok aránya a városi mérték alatt 

van. A terület a belvárostól távol helyezkedik el, a tömegközlekedési ellátottság nem fedi le 

az egész lakóterületet. A Szandaszőlőst elkerülő út hiánya miatt nagymértékű a városrész 

forgalma, emiatt magas a környezeti terhelés.  

 
 

A szegregátumok/veszélyeztetett területek kialakulásához és fennmaradásához vezető 

okok 

A szegregátumokban és veszélyeztetett területeken a gazdasági és társadalmi problémák 

komplex rendszere van jelen, mely ezen területek fennmaradását eredményezi. 

Az okok a következők lehetnek:  

Szolgáltatásokhoz való hozzáférés ezeken a területeken nehezített, az itt élők az ellátási 

formák többségét ismerik, de az ügyintézésben segítséget igényelnek (pl.: nyomtatványok 

kitöltése, hivatalos dokumentumok értelmezése). Nehezen kommunikálnak a különböző 

szolgáltatókkal.  

Ezeken a területeken nagy arányú az iskoláskorú és fiatalabb gyermekek aránya, viszont a 

gyermekek neveléséhez hiányoznak az érzelmi, értelmi, fizikai fejlődésükhöz szükséges 

alapvető feltételek, melyek a gyermek életében, fejlődésében komoly hátrányt, lemaradást 

okoznak és ez a későbbi teljesítményükre is negatív hatással van. Jellemző a korai 

gyermekvállalás, gyakori, hogy fiatalon, még 18 éves koruk előtt családot alapítanak. Maguk 

a szülők éretlenek a gyermek nevelésére, nagykorra jutva sem mindig tudnak megbirkózni a 

gyermeknevelés nehézségeivel. 

Az itt élők lakáskörülményei jelentősen elmaradnak a városi szinttől, jellemző, hogy általában 

komfort nélküli régi, vályogból készült, felújításra szoruló házakban élnek (szoba, konyha), 

általában több generáció együtt. Sokan tartozást halmoznak fel, így a közüzemi 

szolgáltatásokat kikapcsolják, korlátozzák, mely tovább csökkenti az életminőséget.  A 

telepeken nincs valódi lakóközösség, hiányzik az összefogás a problémáik megoldásában. 

Jellemző, hogy az itt élők alacsony iskolai végzettségűek, az aktív korúak döntő többsége 

általános iskolai, vagy az alatti végzettséggel rendelkezik, szakképzettségük nincs. 



9 
 

Általában a kulcskompetenciákban is elmaradnak, ami miatt tanulásuk nehézkes. Iskolai 

tanulással kapcsolatos tapasztalataik – a gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt - 

kudarcokkal terhelt. Jellemzően a tanulás iránt motiválatlanok, gyakoriak az igazolatlan 

iskolai hiányzások.  

Felnőttkorban a képzés iránti motiválatlanság hátterében a munkahelyek hiánya, az 

elhelyezkedési nehézségek állnak.   

A szegregátumokban élők döntő többsége nem rendelkezik megélhetést biztosító rendszeres 

munkajövedelemmel. A családok a gyermekek után járó ellátásokból és segélyekből, segély 

típusú jövedelemből élnek. Foglalkoztatásuk problémás, mivel a korai gyermekvállalás és a 

családi tradíciók következtében alacsony mobilitás jellemző rájuk. A családi tradíciók és a 

munkavállalás összeegyeztetésének nehézsége főként a nőknek okoz nehézséget, mert a 

tradíciók szerint a roma családokban, a gyermeknevelés és háztartásvezetés elsősorban az ő 

feladatuk.  

A lehatárolt területeken élők általános egészségi állapota rossz, melynek hátterében 

életmódbeli hiányosságok, rossz higiénés feltételek, fertőzések, az egészségügyi ismeretek 

hiánya, addiktív anyagok (alkohol- és drogfüggőség, dohányzás) használata állnak, jellemző a 

gyermekkorban kezdődő minőségi alultápláltság. 

 

A lehatárolt területek népességének demográfiai és szociális helyzetének bemutatása 

Az alábbiakban az egyes szegregátumok különböző mutatóit (demográfia, iskolázottság, 

lakhatás, foglalkoztatás) vizsgáljuk a KSH 2011. évi népszámlálási adatai alapján 

összehasonlítva a városi és az adott városrészi – ahol a szegregátum található – mutatókkal.  

Összességében látható, hogy a szegregátumok mutatói kiugróan rosszak és jelentősen 

elmaradnak a városi értékektől: 

- a 0-14 évesek aránya többszöröse a városi mutatónak (pl.: az Üteg utcai 

szegregátumban négyszerese), ami mutatja, hogy milyen jelentős mértékű a 

szegregátumokban élő gyermekek aránya 

- a 60 éven felüliek mértéke 3 szegregátumban is jelentősen elmarad a városi mutatótól 

(1-5% közötti, míg a városi mutató 23,9%), ami jelzi, az itt élők korai halálozását 

- az iskolai végzettség szintje jelentősen alacsonyabb a városi aránytól (pl.: az Üteg 

utcai szegregátumban 95% a max. általános iskolai végzettségűek aránya, de a többi 

szegregátumban is magas, 66% feletti ez az arány, míg a városi érték mindössze 

10,3%) 
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- a foglalkoztatottsági szint rendkívül kismértékű, a rendszeres munkajövedelemmel 

nem rendelkezők aktív korúak aránya mind a négy szegregátumban 76% felett van, 

míg a városi mutató 36,2% 

- a lakhatási helyzet, a lakások komfortossága három szegregátumban (Üteg utcai, 

Tücsök és Törteli-Motor úti) kirívóan rossz (az alacsony komfortfokozatú lakások 

aránya ezeken a területeken 61% feletti, míg a városi mérték 4,9%) 

 

a) az Üteg utca nyugati oldala a belterületi határig szegregátum (Alcsi városrészben) 

1. táblázat: Üteg utca nyugati oldala a belterületi határig szegregátum (Alcsi városrészben) 

 
Adat KSH  
népszámlálás 

 
Szolnok 

 
Alcsi egész 
városrész 

Üteg u. szegregátum 

Lakónépesség (fő) 2011 72 953 6 797 146 

Lakónépességből 0-14 évesek aránya (%) 2011 13,5 14,6 52,1 

Lakónépességből 15-59 évesek aránya (%) 2011 62,6 60,0 43,8 

Lakónépességből 60-x évesek aránya (%) 2011 23,9 25,4 4,1 

Max. ált. isk. végzettségű 15-59 évesek % 2011 10,3 10,2 95,3 

Felsőfokú végzettségű 25 évesnél idősebbek % 2011 25,7 25,6 0,0 

Lakásállomány (db) 2011 34 491 3 673 34 

Alacsony komfortfokozatú lakások aránya (%) 2011 4,9 3,3 61,8 

Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkező 
aktív korúak % 2011 

36,2 33,7 92,2 

Max. ált. isk. végzettségű, rendszeres jövedelemmel 
nem rendelkezők  % 2011 

7,0 6,8 87,5 

Foglalkoztatottak aránya az aktív korúakon belül % 
2011 

59,5 62,8 7,8 

Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya (%) 2011 56,8 40,1 86,2 

 

A demográfiai összetételből látható, hogy a gyermek korosztály (0-14 év) aránya Szolnok 

városban nem éri el a 14%-ot, az Alcsi városrészé is csak közel 15%, addig az Üteg utcai 

telepen ez az arány több mint 50 % (52,1%). Ugyanakkor a 60 éven felüliek aránya itt 4,1 %, 

míg Szolnokon 23,9%, az Alcsi városrészben pedig 25,4%. 

Kedvezőtlen az itt élők iskolai végzettségének szintje is: maximum 8 általános iskolai 

végzettséggel rendelkezik az itt élők 95%-a és nincs felsőfokú végzettségű személy a telepen.  

A foglalkoztatási mutatók tekintetében a legrosszabb helyzet az Üteg utca környékén 

tapasztalható: itt az aktív korú népesség 92,2%-a nem rendelkezik rendszeres 

munkajövedelemmel, miközben ez az arány Szolnokon 36,2%, az Alcsi városrészben közel 

34%. Itt a legmagasabb (87,5%) a max. általános iskolai végzettségű és rendszeres 

jövedelemmel nem rendelkezők mértéke is (a városban ez az arány 7%). 

Az alacsony komfortfokozatú lakások mértéke közel 62%, miközben ez az arány Szolnok 

városban 4,9%, az Alcsi városrészben pedig mindössze 3,3%. 



11 
 

 

 

 

b) a Tücsök utca mindkét oldala szegregátum (nyugati városrészben) 

2. táblázat: Tücsök utca mindkét oldala szegregátum (nyugati városrészben) 

 
Adat KSH  
népszámlálás 

 
Szolnok 

 
Ny-i egész 
városrész 

Tücsök- u. 
szegre-
gátum 

Lakónépesség (fő) 2011 72 953 3 510 90 

Lakónépességből 0-14 évesek aránya (%) 2011 13,5 13,1 35,6 

Lakónépességből 15-59 évesek aránya (%) 2011 62,6 58,9 63,3 

Lakónépességből 60-x évesek aránya (%) 2011 23,9 28,0 1,1 

Max. ált. isk. végzettségű 15-59 évesek % 2011 10,3 16,6 70,2 

Felsőfokú végzettségű 25 évesnél idősebbek % 2011 25,7 14,3 0,0 

Lakásállomány (db) 2011 34 491 1 393 24 

Alacsony komfortfokozatú lakások aránya (%) 2011 4,9 12,6 100,0 

Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkező aktív korúak 
% 2011 

36,2 41,4 80,7 

Max. ált. isk. végzettségű, rendszeres jövedelemmel nem 
rendelkezők  % 2011 

7,0 10,5 57,9 

Foglalkoztatottak aránya az aktív korúakon belül % 2011 59,5 54,6 19,0 

Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya (%) 2011 56,8 42,2 54,5 

 

A Tücsök utcai szegregátumban is jelentősen magasabb a 0-14 éves korúak aránya (közel 

36%) a város (13,5%) és a nyugati városrészhez (13,1%) képest, míg a 60 éven felüliek 

mértéke a 23,9%-os szolnoki lakossággal szemben a Tücsök utcában 1,1 %.  

Itt is kimutatható a max. általános iskolai végzettségűek magas aránya (70,2%), míg a nyugati 

városrészben ez az arány 16,6%, a városban pedig 10,3%. Felsőfokú végzettségű személy 

nem él a telepen.  

A Tücsök utcában 80,7% aktív korú személynek nincs rendszeres munkajövedelme, ez a 

második legrosszabb a négy szegregátum közül, míg a nyugati városrészben ez az arány 

41,4%, Szolnokon pedig 36,2%. Szintén jelentősen magasabb a max. általános iskolai 

végzettségű és rendszeres jövedelemmel nem rendelkezők aránya: közel 58%. 

A lakhatási helyzet a Tücsök utcában a legrosszabb, itt a 2011-es népszámláláskor 100% volt 

az alacsony komfortfokozatú lakások aránya. Azonban 2011 óta célzott területi rehabilitáció 

folyt, a terület teljesen közművesítve lett és 46 lakást komfortosítottak.  
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c) a Füge utca északi oldala –Vihar utca -Béke utca– Bogár utca – Csallóköz utca keleti 

oldala szegregátum (déli városrészben) 

3. táblázat: a Füge utca északi oldala –Vihar utca -Béke utca– Bogár utca – Csallóköz utca keleti oldala 

szegregátum (déli városrészben) 

 
Adat KSH  
népszámlálás 

 
Szolnok 

 
D-i egész 
városrész 

 szegregátum 

Lakónépesség (fő) 2011 72 953 4 761 56 

Lakónépességből 0-14 évesek aránya (%) 2011 13,5 17,6 26,8 

Lakónépességből 15-59 évesek aránya (%) 2011 62,6 57,4 53,6 

Lakónépességből 60-x évesek aránya (%) 2011 23,9 25,0 19,6 

Max. ált. isk. végzettségű 15-59 évesek % 2011 10,3 26,4 66,7 

Felsőfokú végzettségű 25 évesnél idősebbek % 2011 25,7 9,0 3,1 

Lakásállomány (db) 2011 34 491 1 991 16 

Alacsony komfortfokozatú lakások aránya (%) 2011 4,9 15,2 12,5 

Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkező aktív 
korúak % 2011 

36,2 46,1 76,7 

Max. ált. isk. végzettségű, rendszeres jövedelemmel 
nem rendelkezők  % 2011 

7,0 17,8 56,7 

Foglalkoztatottak aránya az aktív korúakon belül % 2011 59,5 49,7 23,3 

Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya (%) 2011 56,8 47,3 70,0 

 

A statisztikai adatok alapján látható, hogy a szegregátumok közül a Bogár utca értékei térnek 

el legkisebb mértékben a szolnoki és a városrészi átlagtól. A 0-14 éves gyermekek aránya 

közel 27%, míg a déli városrészé 17,6%, Szolnoké pedig 13,5%. A 60 éven felüliek mértéke 

itt a legmagasabb a négy szegregátum közül (19,6%), míg a városrészben ez az arány 25%, 

Szolnokon pedig közel 24%. 

Az iskolázottsági szint itt a legkevésbé kedvezőtlen: a maximum általános iskolával 

rendelkezők aránya 66,7%, a felsőfokú végzettségűek aránya 3,1% (a déli városrész értéke: 

9%, Szolnok városé 25,7%).  

A foglalkoztatottsági helyzet hasonlóan kedvezőtlen, mint a többi szegregátumban: a 

rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya majd 77%, míg a városi arány 36%, 

a déli városrészé pedig 46,1%. A legfeljebb általános iskolát végzett és munkajövedelemmel 

nem rendelkezők városi aránya 7%, míg a Bogár utcai környéken ez az arány 56,7 %.  

A lakhatási helyzetet ezen szegregátumban jobb, mint a másik háromban: az itt lévő lakások 

12,5% alacsony komfortfokozatú (a városi mutató 4,9%, a déli városrészé 15,2%). 
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d) Gyökér utca-Bányász utca-Törteli út-Motor út-Törteli út-Sashalmi út-Temető –Hoksári 

János út-Törteli út szegregátum (déli városrészben) 

 

4. táblázat: Gyökér utca-Bányász utca-Törteli út-Motor út-Törteli út-Sashalmi út-Temető –Hoksári János út-

Törteli út szegregátum (déli városrészben) 

 
Adat KSH  
népszámlálás 

 
Szolnok 

 
D-i egész 
városrész 

szegre-
gátum 

Lakónépesség (fő) 2011 72 953 4 761 292 

Lakónépességből 0-14 évesek aránya (%) 2011 13,5 17,6 44,9 

Lakónépességből 15-59 évesek aránya (%) 2011 62,6 57,4 50,3 

Lakónépességből 60-x évesek aránya (%) 2011 23,9 25,0 4,8 

Max. ált. isk. végzettségű 15-59 évesek % 2011 10,3 26,4 70,7 

Felsőfokú végzettségű 25 évesnél idősebbek % 2011 25,7 9,0 1,7 

Lakásállomány (db) 2011 34 491 1 991 84 

Alacsony komfortfokozatú lakások aránya (%) 2011 4,9 15,2 84,5 

Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkező aktív 
korúak % 2011 

36,2 46,1 77,6 

Max. ált. isk. végzettségű, rendszeres jövedelemmel nem 
rendelkezők  % 2011 

7,0 17,8 59,2 

Foglalkoztatottak aránya az aktív korúakon belül % 2011 59,5 49,7 21,7 

Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya (%) 2011 56,8 47,3 58,9 

 

A szegregátumban is kiugróan magas, 44,9%, a 0-14 évesek aránya, míg ez a mutató 

Szolnokon mindössze 13,5%, a déli városrészben pedig közel 18%. Ugyanakkor a 60 éven 

felüliek mértéke mindössze 4,8%, míg a megyeszékhelyen ez 23,9%, a déli városrészben 

pedig 25%.  

Rendkívül alacsony az iskolázottsági szint: míg a város lakosságának csupán 10,3 %-a nem 

rendelkezik általános iskolánál magasabb végzettséggel, a szegregátumban ez az arány közel 

71%.  A felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya nem éri el a 2%-ot, míg a város mutatója 

közel 26%, déli városrészé pedig 9%. 

A foglalkoztatási mutatókat vizsgálva látható, hogy az itt élők közel 78%-ának nincs 

rendszeres munkajövedelme, mely a városi mutató (36,2%) több mint kétszerese. A legfeljebb 

általános iskolát végzett és munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya itt 59,2%, ami 

szintén jelentősen magasabb a városi arányhoz (7%) viszonyítva.  

A lakhatási helyzet kiugróan rossz: a lakásállomány mintegy 85%-a alacsony 

komfortfokozatú, mely  rosszabb a városi (4,9%) és a déli városrészi (15,2%) mutatónál.   
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e) Sashalmi út északi oldala-Mázsa utca mindkét oldala-Kazán utca nyugati oldala 

szegregátum – Déli városrészben 

 

5. táblázat: Sashalmi út északi oldala-Mázsa utca mindkét oldala-Kazán utca nyugati oldala szegregátum – 

Déli városrészben 

    

Mutató megnevezése 
Szolnok 

összesen* 

 
D-i egész 
 városrész 

szegre-
gátum 

 

Lakónépesség száma 72953 4 761 168 

Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya 13,5 17,6 32,7 

Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya 62,6 57,4 56,5 

Lakónépességen belül 60-X évesek aránya 23,9 25,0 10,7 

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív 
korúakon (15-59 évesek) belül 

10,3 
26,4 

54,7 

Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebb népesség arányában 25,7 
9,0 

1,1 

Lakásállomány (db) 34491 1 991 56 

Alacsony komfort fokozatú lakások aránya 4,9 15,2 30,4 

Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív 
korúakon (15-59 évesek) belül 

36,2 
46,1 

62,1 

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres 
munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül 

7,0 

17,8 

43,2 

Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül 59,5 49,7 36,2 

Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 36,8 47,3 43,1 

 

A szegregátumban a 0-14 évesek aránya mind a szolnoki, mind a városrész átlagánál 

magasabb, 32,7%. Ugyanakkor a 60 éven felüliek mértéke 10,7%, míg a megyeszékhelyen ez 

23,9%, a déli városrészben pedig 25%.  

Rendkívül alacsony az iskolázottsági szint: míg a város lakosságának csupán 10,3 %-a nem 

rendelkezik általános iskolánál magasabb végzettséggel, a szegregátumban ez az arány közel 

54,7%.  A felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya mindössze 1,1%, míg a város mutatója 

közel 26%, déli városrészé pedig 9%. 

Az itt élő aktív korúak közel 62,1%-ának nincs rendszeres munkajövedelme, a 

foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül 36,2%, ami elmarad a városi átlagtól, 

viszont kedvezőbb a városrész többi szegregátumához képest. A legfeljebb általános iskolát 

végzett és munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya itt 43,2%, ami szintén jelentősen 

magasabb a városi arányhoz (7%) viszonyítva.  

Az itt lévő lakásállomány 30,4%-a alacsony komfortfokozatú, mely  rosszabb a városi (4,9%) 

és a déli városrészi (15,2%) mutatónál.   
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f) Gorkij utca-Katona József utca-Ménes utca-Szabó Lőrinc utca szegregátum– 

Szandaszőlős városrészben 

 

6. táblázat: Gorkij utca-Katona József utca-Ménes utca-Szabó Lőrinc utca szegregátum– Szandaszőlős 

városrészben 

Mutató megnevezése 
Szolnok  

összesen* 

Szanda- 

szőlős szegre- 

gátum 
 

Lakónépesség száma 72953 9149 54 

Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya 13,5 14,7 33,3 

Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya 62,6 63 53,7 

Lakónépességen belül 60-X évesek aránya 23,9 22,3 13,0 

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív 
korúakon (15-59 évesek) belül 

10,3 
6,9 

62,1 

Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebb népesség arányában 25,7 
31 

0,0 

Lakásállomány (db) 34491 3560 16 

Alacsony komfort fokozatú lakások aránya 4,9 5,6 68,8 

Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív 
korúakon (15-59 évesek) belül 

36,2 
32,4 

69,0 

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres 
munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül 

7,0 

4,8 

 41,4 

Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül 59,5 62,7 30,0 

Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 36,8 29,7 46,7 

 

A 0-14 évesek aránya a városi átlag és a városrészi átlag feletti. Ugyanakkor a 60 éven 

felüliek aránya itt 13%, míg Szolnokon 23,9%, a városrészben pedig 22.3%. 

A maximum 8 általános iskolai végzettséggel rendelkezik az itt élők 62,1%, ami mind a 

városrészi, mind a szolnoki mutatót meghaladja. A szegregátumban nincs felsőfokú 

végzettségű személy. 

Itt az aktív korú népesség 69%-a nem rendelkezik rendszeres munkajövedelemmel, miközben 

ez az arány Szolnokon 36,2%, a városrészben pedig 32,4%. A max. általános iskolai 

végzettségű és rendszeres jövedelemmel nem rendelkezők mértéke 41,4%. 

Az alacsony komfortfokozatú lakások mértéke a szegregátumban 68,8%, miközben ez az 

arány Szolnok városban 4,9%, a szandaszőlősi városrészben pedig mindössze 5,6%. 
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Szegregációval veszélyeztetett városi területek 

A települési szegregációs folyamtokban számos körülmény szerepet játszik, a települési 

önkormányzat tudatos anti-szegregációs politikája ellenére csak korlátozottan befolyásolhatók 

a migrációs folyamatok.  Ennek több oka van, egyrészt megfigyelhető egy önkéntes 

elkülönülés és egy spontán szegregáció. A kettő közötti különbség az elkülönülés céljában 

rejlik. Az önkéntes elkülönülés formái a településen megfigyelhetőek. Ez főként az Üteg úti 

szegregátum esetében figyelhető meg, ahol jellemzően romungró közösség él és csak ritkán 

fordulnak elő vegyes hálásasságok. a spontán szegregáció esetében agy migrációs folyamat 

következményeként alakul ki a szociológiailag és gyakran etnikailag is elkülönülő, homogén 

lakóközösség. Ez a jelenség alapvetően megfigyelhető a városban, melynek következtében 

folyamatosan tervezni szükséges az anti-szegregációs beavatkozásokat, a településen belüli 

marginális folyamatok lassítása érdekében. Ennek hiányában valószínűsíthető, újabb 

szegregátumok kialakulása. 

 

Az alábbi területeken a szegregációs mutató 30% feletti, de nem haladja meg a 35%-ot, és a 

területi népesség száma eléri az 50 főt.  

Szolnok szegregációval veszélyeztetett területei: 

1. Veres Péter út- Gorkij út- Katona József út- Ménes út 

2. Újszászi út-Hangya út mindkét oldal 

3. Kazán utca-Sashalmi út északi oldala a Törteli utcáig 

4. Gyökér utca délnyugati oldala a belterületi határtól  

5. Fertő utca--Hoksári J. utca-Szivattyú utca –Zápor utca 

6. Dráva utca-Szántó krt- -Mikes utca-Bocskai utca-Tavasz utca-Csokonai út 

7. Tulipán út-Búzavirág út-Határ út. 

 

Ezek által az utcák által lehatárolt területek városszövetbe ágyazott telepszerű környezet 

kialakulásával veszélyeztetettek. A jelenlegi szegregációs mutatóktól csak 10%-kal maradnak 

el.  

A városban még néhány területen mutatkoznak a szegregációval való veszélyeztetés jelei, de 

itt a mutatók nem érik el a veszélyeztetett területként nyilvántartás szintjét. Az itteni lakosság 

problémái a foglalkoztatatás javulásával visszafordíthatók. 
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Jövőbeni elképzelések a szegregált területekkel kapcsoltban. 

Az elmúlt években megkezdődött az egyes szegregátumok rehabilitációja, komplex 

fejlesztése. 

A Déli városrészben található Törteli úti szegregátumot célozta a Szolnok Megyei Jogú Város 

Önkormányzatának TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0057 „Tanulás és közösségfejlesztés” – 

Komplex humán szolgáltatás hozzáférés biztosítása Szolnokon” c. programja. A programban 

elsősorban felzárkóztató és betanító képzések, csoportos foglalkozások, rendezvények, 

tanácsadások nyújtása, Szolgáltatópont kialakítása, egyéni fejlesztési terv készítése, 

ügyintézés segítése, gyermekfelügyelet biztosítása szerepelt, melyek az itt élő lakosok 

társadalmi felzárkóztatását, integrációját, szolgáltatásokhoz való hozzáférését, 

foglalkoztathatóságuk növelését célozta. 

Törteli út és környékén lévő szegregátum rehabilitációját több tényező is nehezíti: magas 

környezeti terheltség (talajvíz, szennyezettség), rendkívül rossz állapotban lévő lakóépületek, 

melyek többsége a családok saját tulajdona, így ezek átépítése problémás.  

A Nyugati városrészben található Hangya-Tücsök utcában és környékén 46 lakás 

rehabilitációja folyt, illetve a terület teljes közművesítése. Befejeződött a 2007-2013-as 

időszak ERFA támogatással létrejött Közösségi Ház építése, mint új közösségi tér.  

Az Alcsi városrészben lévő Üteg-Tüzér utca rehabilitációját szintén problémássá teszi a rossz 

állapotban lévő épületek családi tulajdonban léte.  

A Szolnok Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája Antiszegregációs Terve 

fokozatos teleprehabilitációt javasol a Törteli út és a Tüzér utca környéki szegregátumok 

esetében, fizikai és társadalmi rehabilitációt, a rehabilitált színvonal fenntartását a Tücsök-

Hangya úti szegregátum esetében. A valamivel jobb helyzetben lévő Bogár utca környékére a 

felnőttek munkaerő-piaci lehetőségeinek bővítése és a gyerekekkel való kiemelt foglalkozás a 

cél.  
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3. Igényfelmérés 

Az igényfelmérés folyamata, módszerei3 
A támogatási igény benyújtásának időszakában nem reprezentatív igényfelmérést végeztünk. 

Az igényfelmérés az érintett lakosság egy részének, ill. egyes kulcsszereplők, a releváns 

intézmények és civil szervezetek bevonásával történt, tehát a megkérdezettek rendelkeznek a 

célcsoport vonatkozásában napi érvényű információkkal. Az előzetes igényfelmérés 2016. 

február elejétől május elejéig zajlott, s a projekt előkészítési szakaszában tovább folytatódott.  

Az érintett lakosság körében két alkalommal fókuszcsoportos interjúkra került sor, a 

résztvevők kiválasztása – a korábbi programokban résztvevők közül - önkéntes jelentkezésen 

alapult. A célcsoport 17 tagja – akiknek a helyi közösségben véleményformáló szerepük is 

van a közösségben és széleskörű kapcsolatrendszerrel rendelkeznek – vállalta, hogy 

megosztják tapasztalataikat, véleményüket a csoportos interjún. Az interjúk során a következő 

témakörök mentén haladtak a résztvevők: problémák azonosítása a szűkebb 

lakókörnyezetben, közösségben; mire lenne szükség a problémák kezeléséhez, megoldásához. 

A projekt-előkészítési szakaszban – 2016. december-2017. január – kérdőíves igényfelmérés 

zajlott a célcsoport körében. 

Az igényfelmérés folyamatának másik része a szakértői interjúkat foglalta magában, melynek 

témakörei: 1. helyzetkép, helyzetelemzés, a problémák azonosítása; 2. előzetes 

intézményi/szervezeti tapasztalatok a problémakezelésben a tervezett projektet megelőző 

projektekben; 3. aktuális igények azonosítása és szakmai javaslatok a szervezetek 

szakterületein a hátrányos helyzetű célcsoport vonatkozásában.  Célcsoportját az a 

szakmai/szakértői kör képezte, amely a jelen programot megelőző „Bizalom és Munka” 

programban, valamint a TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0057 azonosítószámú „Tanulás és 

közösségfejlesztés – komplex humánszolgáltatás hozzáférés biztosítása Szolnokon” című 

projektben szakmai megvalósítóként részt vett. Egyéni és problématerületenkénti 

fókuszcsoportos interjúra egyaránt sor került. Szakértői interjú a Türr István Képző és Kutató 

Intézet Debreceni Igazgatóságának munkatársával; fókuszcsoportos interjú a területen 

dolgozó szociális munkásokkal, a Szent Tamás Görögkatolikus Óvoda és Általános Iskola 

óvónőjével, a CONTACT MUNKAREHABILITÁCIÓ Foglalkoztató, Kereskedelmi és 

Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság gazdasági vezetőjével és a 

FOCENOSZ szakmai vezetőjével készült. 

                                                           
3
 Szerző: Dr. Nagyné Varga Ilona 
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A projekt-előkészítési szakaszban – 2016. december-2017. január – további szakértői interjúk 

készültek. 

A lakosság és a szakértők körében végzett felmérésben egyaránt a kulcsszereplőket próbáltuk 

elérni. 

Az első szakaszban sem a lakosság, sem a szakemberek körében végzett igényfelmérés 

mintavételezése nem volt teljes körű, célja a támogatási igény beadásának megalapozása, 

illetve információszerzés volt, a második szakaszban törekedtünk a teljes körűségre.  

E tanulmány az előzetes terveknek megfelelően módszertanában – v.ö. kérdőíves vizsgálat a 

célcsoport körében – és tartalmában is bővebb, ugyanakkor egymásra épülő és 

szempontjaiban megegyező. 

 

A célcsoport körében végzett igényfelmérés eredményeinek összegzése4 
A potenciális résztvevők – a szegregátumban élők – igényeink felmérése 2017. januárban egy 

rövid, informatív, könnyen kitölthető kérdőívvel
5
 történt. A felmérés keretében az 

akcióterületen élő lakosokat felkerestük különböző programokon, rendezvényeken. A kitöltés 

egyénileg történt: 66 fő vállalta, hogy válaszol kérdéseinkre; néhányuk esetében a kérdések 

értelmezésében segítséget kellett nyújtani a kérdezőbiztosnak. 

A kérdőív 10 kérdést tartalmazott, melyek keretében arra kerestük a választ, hogy a 

résztvevők mennyire ismerik, ill. ajánlanák másoknak az egyes programelemeket, melyek 

iránt a legnagyobb az igény, továbbá a szervezéshez, az időbeli ütemezéshez gyűjtöttünk 

információkat, hogy az időkeretek minél optimalizáltabbak, s így a programok a lehető 

legtöbb résztvevő számára elérhetők legyenek. Külön kérdések vonatkoztak a 

képzésekre/tréningekre, és a projektben tervezett szolgáltatásokra. (A projekttevékenységben 

a szolgáltatások döntő része a pályázati kiírásban meghatározott kötelező elem (pl. közösségi 

munka, ügyintézés, stb.), ugyanakkor számos elemében és tartalmában a helyi sajátosságok 

alapján a tervezők feladata a kidolgozás). A kérdéseket úgy állítottuk össze, hogy az 

maximum 10 perc időtartam alatt megválaszolható legyen. A válaszadásnál az iskolai 

osztályzatoknak megfelelően az 1-5-ig tartó skála szerinti értékelést alkalmaztuk. A kérdőíves 

adatgyűjtést Lázár Edit koordinálta, az eredmények elemzése Kiss Márta munkája. 

A válaszadók többsége (65%-a) nő volt. Elsősorban a 16-54 éves korosztályt kérdeztük, de 3 

esetben ennél idősebb válaszadóval is találkoztunk; minden életkorból átlagosan 2-3 ember 

véleményét mértük fel. 

                                                           
4
 Szerző: Kiss Márta. A kérdőíves kutatás adatfelvételét Lázár Edit végezte. 

5
 A kérdőív teljes szövege a mellékletben található. 
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Az első kérdés a közösségi rendezvényeken való részvételi szokásokat vizsgálta (1. ábra).  

1. ábra: Részt szokott-e venni közösségi rendezvényeken/programokon? kérdés válaszainak megoszlása 

 

 

Érdekes, hogy a válaszadók 50%-a alig vesz részt ilyen programokon, további 10%-uk pedig 

sohasem. Ezzel szemben a rendszeresen programokra járók száma csak a válaszadók 1/3-a, 

mégis ez azt jelenti, hogy vannak a célterületen motivált, visszatérő résztvevők. Ennek a 

körnek a bevonása fontos lehet a közösségi programok sikeressége szempontjából. 

 

Más képet mutat az óvodai/iskolai programok látogatottsága (2. ábra), hiszen jóval többen, 

több mint 40% mondta azt, hogy rendszeresen részt vesz. Ez jelentősebb részvételi szándékot 

vetít előre a szervezendő gyermekprogramokra, melyek között főként olyan 

élménypedagógiai elemeket alkalmazó rendezvények szükségesek, melyek segítik a korai 

szocializáció során elsajátított normák korrekcióját, a közösségben való részvétel gyakorlását. 

 

2. ábra: Részt szokott-e venni óvodai/iskolai programokon? kérdés válaszainak megoszlása 
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A sportesemények népszerűsége nagyjából a közösségi rendezvényekéhez hasonló (3. ábra), 

az előzetes várakozásokkal ellentétben nem mutatnak kiugróan magas népszerűséget. 

 

3. ábra: Részt szokott-e venni sporteseményeken? kérdés válaszainak megoszlása 

 

 

Meglepőek a következő kérdésre adott válaszok (4. ábra), hiszen a mindig és a ritkán arányok 

pont megfordulnak, a válaszadók közel 50%-a lehetőleg igyekszik kihasználni ezeket az 

alkalmakat, s csak 1/3-uk mondja azt, hogy ritkán megy el ilyen közösségi és csoportos 

beszélgetésekre, rendezvényekre. Ez mindenképpen pozitív lehet a közösségi tervezésbe való 

bevonás folyamatára. Szakmai evidencia hogy, a közös tervezési folyamat erősítheti a 

beavatkozás iránti elkötelezettséget és növelheti az egyéni felelősségvállalás mértékét, 

elősegítheti az eredmények, a létrehozott javak fenntartását. 

 

4. ábra: Részt szokott-e venni közösségi és csoportos beszélgetéseken? kérdés válaszainak megoszlása 

 

 

 

Hasonlóan népszerűek a kulturális programok, de az 5. ábrán az is látható, hogy majdnem 

azonos a mindig és ritkán résztvevők aránya, s itt is jelen van az a 10 % körüli állandónak 
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mondható arányú csoport, akik sosem vesznek részt ilyen típusú rendezvényeken, vélhetően 

más típusú programokat sem látogatnak, kívül maradnak a közösségi célú rendezvényeken. 

 

5. ábra: Részt szokott-e venni kulturális/hagyományápoló rendezvényeken  (koncert, táncház, főzés)? 

kérdés válaszainak megoszlása 

 

 

 

A különböző rendezvények között átlagosnak mondható a képzéseken (6. ábra) való részvételi 

hajlandóság: kevésbé népszerűek, mint a kulturális és közösségi beszélgetések, de 

népszerűbbek, mint a sportrendezvények. Figyelembe véve, hogy egy képzési programon való 

részvétel jelentős elkötelezettséggel, ill. családon belüli egyeztetéssel jár, ez az eredmény 

mégsem értékelhető negatívnak. A programban biztosított különböző tartalmú és időtartamú 

képzések lehetővé teszik, hogy a résztvevők választhassanak az egyéni igényeiknek 

megfelelően az alapkompetenciák fejlesztését eltérő módon közelítő célzó képzések közül. 

Szintén pozitív, hogy a soha választ adók aránya itt a legalacsonyabb. 

6. ábra: Részt szokott-e venni képzéseken? kérdés válaszainak megoszlása 
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Árnyaltabb képet mutatnak az egészségügyi programokon való részvétel tárgyában adott 

válaszok (7. ábra). A legalacsonyabb – alig haladja meg a 30%-ot – a programok közötti 

összehasonlításban a mindig résztvevők aránya, s legmagasabb, közel 20% a soha részt nem 

vevők aránya, 8% mondta azt továbbá, hogy nincs is ilyen típusú esemény a közelében. Itt 

különösen egybecseng az előzetes helyzetelemzés megállapítása az eredményekkel, mely 

szerint a célcsoport számára nincsenek elérhető szűrőprogramok, azokra nem jutnak el, így e 

témában szemléletformálásuk és informálásuk kulcsfontosságú feladat lesz a projektben.  

 

7. ábra: Részt szokott-e venni egészségügyi programokon? kérdés válaszainak megoszlása 

 

 

 

A kérdőív következő részében arra kérdeztünk rá, hogy a fentebb nevezett programokat 

mennyire tartja hasznosnak a válaszadó. A válaszokat a 8. ábra összegzi. Hasznosság 

tekintetében a leginkább hiányzó egészségügyi programok, valamint a nagyon népszerű 

óvodai/iskolai programok állnak az élen. Némileg ellentmondásos, hogy az egyébként 

legmagasabb látogatottságú közösségi és csoportos beszélgetések ebben a tekintetben nem 

kaptak magas értéket, csak a sportesemények hasznossága gyengébb ezeknél. Többen mennek 

el rendszeresen, de nem tartják hasznosnak ezeket. Fontos feladat lesz tehát a közösségi 

programok konkrét tervezésébe az érintettek bevonása, az előkészítő megbeszélések 

megfelelő tartalommal történő megtöltése. A képzések, kulturális hagyományok ápolását 

célzó programok hasznosságuk alapján – utóbbi meglepetésre – a középmezőnybe kerültek.  
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8. ábra: Rendezvények összehasonlító ábrája a hasznosság tekintetében 

 

 

Fenti ábrához hasonló képet mutatnak a rendezvények, amikor az a kérdés, hogy ajánlanák-e 

ezeket a rendezvényeket ismerőseiknek. Ez pozitív, hiszen egy jónak, hasznosnak ítélt 

rendezvényről való beszámoló fokozhatja a népszerűséget, a részvételi hajlandóságot a 

szegregátumban élők széles körében is. 

 

Fontos szempont, hogy a programok olyan ütemezéssel valósuljanak meg, mely a lehető 

leginkább illeszkedik a célcsoport igényeihez, lehetőségeihez. Kérdéseink itt az intenzitásra, 

napra és napszakra vonatkoztak. A válaszadók túlnyomó többsége a heti, havi üzemezést 

tartja elképzelhetőnek, de a közösségi programok és képzések esetén inkább a sűrűbb, heti 

ütemezést, gyermekprogramok, közösségi és csoportos beszélgetések, 

kulturális/hagyományápoló rendezvények esetében pedig inkább a havi intenzitást. Az 

egészségügyi szűrések, sportesemények tekintetében a heti/havi értékek közel azonosak 

voltak. Kitüntetett napok tekintetében legtöbben a hétvégi és délutáni idősávra voksoltak, 

hétköznapi szervezés esetében a délelőtti, délutáni időszak megítélésében nem volt különbség. 

 

A következő kérdés a képzéseken való részvétellel volt kapcsolatos. (9. ábra) A különböző 

képzések népszerűsége között szinte nincs különbség; általános érdeklődés mutatkozik az 

alapkompetencia fejlesztő képzések iránt. Néhány képzés esetében több csoport indulása is 

prognosztizálható, így várhatóan lesz elegendő motivált résztvevő az indítás időpontjában is.   

A legtöbben a személy- és vagyonőr képzéssel kapcsolatosan jeleztek vissza érdektelenséget, 

de ez vélhetően inkább a szigorúbb bemeneti feltételeknek szólt. 
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9. ábra: Képzések összehasonlító ábrája a részvételi hajlandóság tekintetében 

 

 

Kíváncsiak voltunk arra, hogy az általunk megadott szempontok közül melyek segítik 

leginkább a célcsoportot abban, hogy részt tudjon venni a képzéseken.  

 

10. ábra: Képzéseken való részvételt segítő szempontok értékelésének összehasonlító ábrája 

 

 

A fenti ábrán látható, hogy szinte nincs különbség a gyermekfelügyelet, a megélhetési 

támogatás biztosítása, a tanszercsomag, a rugalmas időbeosztás, ill. a szociális munkás 

támogatásának megítélésében, inkább érdekes, hogy voltak olyan válaszadók is, akik számára 

ezen szempontok nem befolyásolják részvételi hajlandóságukat (3-as alatti értékelés). Tény, 

hogy ők a megkérdezettek kisebb hányadát – 9-15%-át – teszik ki. A legkisebb érték (9%) a 

megélhetési támogatásnál látszik, még itt is vannak olyanok, akiknek ez kevésbé szempont. 

Ez némiképp ellentmond a célcsoporttal folytatott beszélgetések során elhangzottaknak. A 

képzésen való részvétel ui. csak akkor lehetséges, ha az érintett nem áll 
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(köz)foglalkoztatásban, így fontos szempont, hogy ez idő alatt is legyen a résztvevőnek 

bevétele, mely megélhetési támogatással biztosítható. 

 

11. ábra: Szívesen kapcsolódna-e a következő programokhoz? kérdések összehasonlító ábrája 

 

 

Több kérdésben mértük fel a munkaerőpiaci beilleszkedést, aktivitást fejlesztő programok 

iránti igényt, melyet a11. ábra foglal össze. A megkérdezettek túlnyomó többsége válaszaiban 

inkább kifejezte érdeklődését a klubok/programok iránt – inkább részt vennék, szívesen részt 

vennék, nagyon szívesen részt vennék válaszokkal –, ugyanakkor népszerűségben vannak 

különbségek. Felkeltette az érdeklődést a filmklub, és a saját kertben történő gazdálkodás.  

A megkérdezett programelemek valójában a különböző érdeklődési területek felmérésére 

irányultak, szervezhetőségük a projekt forrásaihoz igazodva változó. (pl. filmklub jogdíjak, 

földben történő termelés az általános talajszennyezettség miatt nem, csak konténerben 

lehetséges stb. 

 

12. ábra: Szükségesnek tartja-e, hogy személyes életét a következő szakemberek segítsék?  kérdés 

összehasonlító ábrája 
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Kíváncsiak voltunk arra is, hogy a projektben tervezett segítő szakembereknek milyen a 

megítélése. (12. ábra) 

Látható, hogy egyaránt fontosnak tartják a jogi, ill. az ügyintézést segítő tanácsadó által 

biztosított szolgáltatást, valamint a szociális munkások munkáját. Nyilvánvaló, hogy a legtöbb 

nehézsége a célcsoportnak a jogi ügyek intézésében van, egyrészt annak anyagi terhei, 

másrészt az ügyek komplexitása miatt. Majdnem ugyanilyen fontosnak értékelték az 

ügyintézést segítő tanácsadót, akinek segítségével a résztvevők logisztikai és kommunikációs 

hátrányaiból fakadó problémái mérséklődhetnek, szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű 

hozzáférésük javulhat. 

 

Az utolsó kérdés a közösségi programok tartalmára vonatkozott. A meglévő gyakorlatból 

ismert és az előző programban is alkalmazott elemekből lehetett választani, s több 

szimpatikus elemet megjelölni. Minden elem népszerű volt, hiszen minden opcióra a 

megkérdezettek minimum 40%-a szavazott, a legnépszerűbbnek mégis a közös főzés, a 

koncert, a kézműves foglalkozás és – meglepetésre – a gyermekrajz pályázat mutatkozott. 

Legkevesebben a táncház, a sorverseny és a baba-mama börze iránt érdeklődnének. 

 

13. ábra: Szívesen kapcsolódna-e a következő programokhoz? kérdések összehasonlító ábrája 

 

 

 

Összegzés 

A projektben tervezett programok, képzések, szolgáltatások iránti igény az előzetes 

várakozásoknak megfelelően átlagos volt. A különböző típusú programokat a válaszadók 30-
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40%-a látogatja rendszeresen, az ő bevonásuk kevesebb energia befektetéssel is eredményes 

lehet a programban, de a távolmaradó jelentős számú lakos motiválására külön hangsúlyt kell 

fektetni a szervezéskor, figyelembe véve az optimális időszervezést, az átgondolt, a célcsoport 

igényeihez illeszkedő tartalom összeállítását. Külön fókusz szükséges az egészségügyi 

szűrőprogramok számára, ezek hiánya és szükségessége jelenleg jól látszik a felmérésből. 

A különböző képzések népszerűsége között szinte nincs különbség, az alapkompetencia 

fejlesztő képzések iránt látható az érdeklődés – ezek több csoportban is elérhetőek lesznek a 

célcsoport számára a projekt teljes időtartama alatt. A bemeneti feltételek csak egy OKJ-s 

képzés esetén szigorúak, a többi képzés egyenlő eséllyel hozzáférhető minden érdeklődő 

számára. 

A többi tervezett tevékenységelemhez való kapcsolódásra is inkább nyitott a célcsoport, pl. a 

munkaerőpiaci beilleszkedést, aktivitást fejlesztő programok esetében a legtöbben a nagyon 

szívesen részt vennék választ adták, s magasra értékelték a különböző tanácsadó szolgáltatók 

hasznosságát is. 

Összességében a tervezett programelemek megfelelőek, irántuk a célcsoport részéről 

érdeklődés, igény mutatkozik.  

A szegregátummal kapcsolatban lévő helyi szervezetek, intézmények 

szakemberek körében végzett igényfelmérés eredményeinek összegzése6 
 

Az érintett lakosságot érintő adatgyűjtés és a szakmai/ szakértői interjúk, megbeszélések 

alapján a következő helyzetkép rajzolódik ki. 

Az interjúk általános tapasztalata, hogy a célcsoport tagjai a problémákra kívülről várják a 

megoldást, külső tényezőket tesznek felelőssé: 

„…az ő kultúrájukban, hogy azonnal szeretnének mindent rögtön, és aztán … majd 

lesz valami, vagy majd biztos ad valaki. A gyerekek iránti felelősségre nevelni őket, 

… a tetteikért vállalni felelősséget, mert ez sem jellemző rájuk. Mindig más a hibás, 

mindig megpróbálnak kibújni a felelősség alól, és bizony ezt fel kellene vállalni.” (4. 

interjú) 

„Ha ők tudnak élni azokkal a lehetőségekkel, programokkal, amiket kínál nekik ez a 

komplex telepprogram, akkor ők ebből nagyon jól kapacitálhatnának… Azért nagyon 

nehéz ezzel a réteggel foglalkozni, mert hosszú évtizedek óta nem ívódott beléjük az a 

                                                           
6
 Szerző: Dr. Nagyné Varga Ilona 
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fajta rendszeres munkavégzés, az a fajta értékrend … (hogy) az elvégzett munkának 

van eredménye.” (6. interjú) 

„Ők tegyenek azért, hogy nekik jobb legyen. Vegyenek részt az építkezésekben, mert 

akkor jobban megbecsüli azt, amit ő lapátol … Amíg a szülők fejében nincs rend, 

addig nem tudják tovább adni az értékeket, és generációkon keresztül ezek a gyerekek 

is így fognak felnőni.” (10. interjú) 

A célcsoport tagjai úgy érzik, nagyrészt magukra vannak hagyva.  

„Ezek a csalódások ugyanis úgy csapódnak le náluk, hogy „mi csak a pályázatra 

kellünk”!”  (2. interjú) 

Túlnyomóan hiányzik az önérdek-érvényesítő képesség, a felelősségvállalás (mind 

önmagukért, mind gyermekeikért), és az előregondolkodás, tervezés, beosztás képessége.  

 „Nincs közöttük olyan vezér-egyéniség, aki összefogná őket, a hétköznapokat a rövid 

távú haszonszerzés határozza meg: itt jellemzően csak a mának, jobban mondva a 

pillanatnak élnek!”  (2. interjú)  

„családokat tartok megszólíthatónak. Tapasztalatom szerint két-három ilyen 

motiválható család van a telepen. Általuk lehetne a többiekben is a szemléletet 

átformálni, és a telep-program kapcsán tudatosítani: ez nem megélhetési forrás, hanem 

valóságos személyiség-, és közösségfejlesztés.” (2. interjú) 

„…egy gyerek azért nem fog többre jutni, mert a szülő felelőtlen. Mert nem íratja be 

az iskolába, mert … nekik nem fontosak a szabályok…a  gyerek beleszületik egy 

kultúrába, követi azt a mintát, amit ott lát, ezért ő is azt fogja tenni, amit a szülő. A 

vasalódeszkán is a nézését, meg a járását zongorázza, és a többi meg mulat…” (4. 

interjú)  

„Nagy probléma a roma szokások és hagyományok, eltérése a többségi kultúráról… A 

férjhez menéssel, a korai gyerekvállalással nem nagyon tud mit kezdeni az iskola… 

megdöbbentő az, amikor egy közel kitűnő tanuló innen elmegy egy jó nevű 

szakközépiskola érettségit adó osztályába, és egy év sem kell, amikor otthagyja és 

férjhez megy, és gyereket vár 16 évesen.” (6. interjú) 

„Nagyon nagy problémának látom, hogy a családok részéről nincsenek elvárások 

egyáltalán. Az sem cél, hogy a gyerek átmenjen a következő osztályba.” (6. interjú) 

 

A szakmai interjúk során körvonalazódott és a célcsoport tagjai is megfogalmazták, hogy 

alapvető problémát jelent a pénz- és időgazdálkodás képességének hiánya.  
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„Meg ami a legfontosabb a családban - ezt a Humán Szolgáltató Központ is szokta 

végezni - tehát hogyan tudják beosztani a keresetet, a jövedelmet. Hogy egy kicsit 

motiválni arra, hogy az életben igenis vannak olyan kritériumok, meg elvárások, hogy 

ugye nemcsak - tisztelet a kivételnek - italra, vagy drogra, hanem kenyérre, tejre, 

egyéb élelmiszere költenénk azt a kis pénzt és a juttatásokat és a jövedelmüket.” (3. 

interjú) 

„Az elhelyezkedés, hogy jobb életkörülmények közt tudjanak élni, a mindennapi 

élelmiszert tudják önmaguk részére, és a gyerekeknek biztosítani.” (6. interjú) 

„. Nagyon nehéz számukra a pénznek, az időnek beosztása. Idő fogalmuk, időérzékük 

szinte nincs. Ha én azt mondom, hogy fél óra, nem érzékeli, nem tudja mennyi az. 

Kérik, hogy tessék majd szólni óvó néni. Három éve kérjük, hogy hány órakor jöjjön a 

gyerekért és nem tudnak ehhez alkalmazkodni az időfogalom hiánya miatt. … 

jellemző, hogy … sehol sem tudnak várni. Ha már 5 percet várni kell, az már 

borzasztó nagy csapás.” (4. interjú) 

„…a hosszabb távú gondolkodás is probléma, hogy az azonnali élvezetek helyett a 

beosztást megtanítani nekik, …azt, hogy a hónap végén is kenyeret kell adni annak a 

gyereknek. (4. interjú) 

„A telepen élők mivel napról napra élnek, meg úgymond a gyerekekből való 

megélhetés a fő forrásuk, hiszen azért vállalnak sok gyereket, hogy minél több családi 

pótlékuk legyen, így nem könnyű számukra a munka, mint rendszeres tevékenység 

bevezetése.” (6. interjú) 

„…elhatalmasodtak a bulik, … a semmittevő élet, üvöltetem a zenét, iszogatok, 

szívogatok valamit, … belenyúlnak az éjszakába, ebből kifolyólag délelőtt térnek 

magukhoz, … a gyerekek, anyukák nem kipihentek, ebből kifolyólag nem mennek 

óvodába, iskolába. Sokszor van úgy, hogy újszülöttet megyünk ki vizsgálni, és a 

mellette lévő ágyon még a délelőtti órákban ott alszik az apuka.” (10. interjú) 

 

Alapvető probléma a rendkívül alacsony szintű infrastruktúra: a kiépítetlen utakon vagy 

sárban vagy hatalmas porban lehet csak közlekedni, vizet távoli kútról kell hordani, áramhoz 

gyakran illegálisan és életveszélyes körülmények között lehet jutni, vezetékes gáz nincs, a 

szemétszállítás nem megoldott.  

„És onnan tudnánk építkezni, tehát már amikor az infrastruktúrája megvan ezeknek a 

lakosoknak, és akkor onnan tudunk elvárni bizonyos dolgokat, hogy a gyerekeknek 
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meg legyen mosva a kezük, meg legyenek mosakodva, el tudjanak normálisan menni 

az iskolába, óvodába.” (3. interjú) 

„Egy komfort nélküli lakótelepen laknak, amely azt jelenti, hogy az épületekben, a 

lakóingatlanokban nincs vezetékes víz, nincs vezetékes gáz, nincs megfelelően 

kialakított helyiség, ami tisztálkodásra szolgálna, jó néhány lakáshoz nem tartozik 

WC.” (12. interjú) 

„A telepnek az infrastrukturális ellátottsága fejlődött a korábbiakhoz képest, de még 

mindig alacsony szintűnek ítélem meg.” (15. interjú) 

 

A telepen/szegregátumban lévő épületek rendkívül rossz állapotúak, romosak és további 

gondot okoznak a patkányok is. A lakásokban sokszor nincs tisztálkodásra kialakított 

helyiség, de még megfelelő illemhely sem.  

„Hát én nagyon fontosnak tartanám, a vízellátás javítását. Minden lakásban benne 

legyen nekünk a víz, mert ugye közkútról hordják a vizet, és az elég aggályos 

problémát okoz nekik, mind a főzésben, mind a tisztálkodásban, mind a mosásnál. Azt 

fontosnak látnám, hogy ez megoldódjon a helyzetünk, a lakásfelújítás, a fürdőszoba.” 

(6. interjú) 

„[…] az önkormányzati házakat újítják majd föl. Akik benne laknak, mondják, hogy 

beázik, penészes, mert a húgomnál ott van az asztmás kisfia és a tető penészes, meg az 

oldalfal is. Állandó gyógyszeres kezelés alatt áll és akkor megcsinálnák legalább a 

tetőt is. Jó lenne, ha a telepen tényleg felújítanák normálisan, hogy lakható legyen.” (9. 

interjú)  

„A legfontosabb az lenne, ha fürdőszoba lenne minden lakásban, mert itt laknak egy 

páran, 19-20 család lakik még itt a telepen. A szolgáltatóház hiába van itt, van 

zuhanyzásra lehetőség, de ennyi ember után csak a higiénia kell és csak jobb, ha az 

ember otthon mosakszik.” (9. interjú) 

„…a lakhatást próbálják minél komfortosabbá tenni. Kívülről, illetve állagilag 

leromlottak ezek a lakások, de mindent megpróbálnak annak érdekében, hogy 

viszonylagos tisztaság legyen.”(10. interjú) 

„…a telepet … önmaguk pusztították el … saját maguk tették tönkre, verték le a 

gerendát, a cserepet, és eladták vagy tüzelőnek felhasználták, ajtókat, ablakokat 

kiszedtek. Gyakorlatilag a saját benne élésüket ellehetetlenítették.” (10. interjú) 

„Az első programban szépen fel lettek újítva a lakások, mára azonban nagyon 

leamortizálódtak” (15. interjú) 
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Az épületek állapotából és a vezetékes víz hiányából következően rendkívül alacsony a 

higiéniai színvonal.  

„A higiénia, higiéniai problémákat lenne jó javítani, az ottani lakhatási lehetőséghez. 

Angol vécé, fürdő, mosakodási lehetőség, és normális helyiségeket a gyerekeknek 

javítani.” (3. interjú) 

„…elmaradott, az alapvető feltételek hiányával bíró környezetben nevelnek 

családonként 2, illetve 8-10 gyermeket is. Nagyon nagy probléma, hogy az alapvető 

higiéniai feltételeket nagyon nehezen tudják megteremteni. A vizet messziről hordják, 

a tisztálkodási és mosási lehetőségek nagyon-nagyon korlátozottak. ...” (4. interjú) 

„…ők maguk adták el a vízórákat, és ők maguk adtál le a méhtelepen, ami miatt most 

nincsen víz.” (4. interjú) 

„… állandó küzdelem a tetvességgel… az óvodában is folytonos harcot vívunk … van 

család ahol gyakorlatilag évtizedek óta nem tudják kiirtani a fejtetűt” (4. interjú) 

„Minden ősszel felkeressük valamennyi családot… Akkor szembesültem igazából az 

ottani körülményekkel, ... megdöbbentett és megrázott, mert más róla hallani, meg 

más megtapasztalni, érezni, megszagolni az ottani körülményeket … ekkor értettem 

meg ezeknek a gyerekeknek a viselkedését.” (6. interjú) 

„…még a csecsemők keze, körme is a lábujjakon mind fekete.” (10. interjú) 

„…a gyerekek … azzal töltik a szabadidejüket, hogy a félig lebontott, ellopott, 

összetört nagytéglájú üres házak területén, ahol a szemetet, pelenkát, vizeletet, 

székletet ürítik, ott játszanak…” (10. interjú) 

„A legfontosabb a fürdő, wc, közösségi ház. A higiéniai feltételek javításával 

könnyebb lenne az elhelyezkedés is, mert sokan mennek napi szinten dolgozni.” (11. 

interjú) 

 

Mindebből következően általános probléma a telepen élők rossz egészségügyi állapota is. 

„…visszajött betegségből és alig támolygott, annyira le volt gyengülve, mert nem volt 

otthon mit enni a betegség alatt…” (4. interjú) 

„Nem tudja megvenni a buszjegyet, nem tudja kitölteni a papírt, nem érti a kérdést…” 

(4. interjú) 

„…romaságuk miatt egy érettségizett, középiskolát végzett fiatalnak is sokkal 

nehezebb esélye van elhelyezkedni. Ezeknek az embereknek, akik a telepen élnek, 
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meg még nehezebb, hiszen olyan a szociokulturális hátterük is, a megjelenésük, a 

viselkedésük, hogy eleve hátrányban vannak.” (6. interjú) 

„…ha odajön hozzánk a 15 éves kismama, akkor mi már tudjuk … milyen halmozott 

betegség fordul elő, vagy akár genetikai is, sokszor mi szólunk, hogy tovább kell 

menni genetikai vizsgálatra, tanácsadásra, … hiszen mi Őt hiába kérdezzük, nem tud 

rá válaszolni.” (10. interjú) 

„borzasztó sivár körülmények között élnek. Nincs játék, nagyon rossz, ingerszegény 

környezetben élnek pusztán … a kis totyogós gyerekek, kint az udvaron vannak, nincs 

játék, nincs gyermekeknek való tevékenységre lehetőség. „ (10. interjú) 

„A dohányzás az anyukáknál, kismamáknál ez teljesen elterjedt.” (10. interjú) 

„Miden korcsoportra jellemző, hogy nagyon rossz az egészségi állapotuk.” (15. 

interjú) 

 

Az infrastrukturális hátrányok mellett, jelen vannak a szociális hátrányok is, különösen az 

alacsony iskolázottság és foglalkoztatottság, a szegénység, a devianciák.  

„a telepre kerülők között egyre inkább elterjedt a bűnözés, az utóbbi két-három évben 

már felgyorsult tendenciával: alsó tagozatos gyerekek használnak tudatmódosító 

szereket, elterjedt a prostitúció.” (2. interjú) 

„Ezt a szegregátumot életmódjában semmiképpen sem tudom a cigánysághoz 

hasonlítani, leginkább a lecsúszott, lumpen réteg életvitelének sajátosságai jellemzik, 

annyira dezorientált, szétesett, atomizálódó közeg.” (2. interjú) 

„Szoktunk olyan formában, akik büntetettet küldenek ide a büntetésüket letölteni 

náluk okoz problémát. Vannak olyanok, akiknél inkább a gyógyszer okoz komoly 

problémát. Volt már rá példa hogy úgy be volt nyugtatózva valaki, hogy haza kellett 

küldeni, mert mi ezért nem vállalhatjuk a felelősséget, ha bármi probléma adódik. Az a 

baj hogy ők mindig, ha kisebb fájdalom van azonnal gyógyszerhez nyúlnak.” (5. 

interjú) 

„Akkor lehet látni, hogy igazából milyen színvonalon vannak a szülők, amikor egy 

hatéves gyereknél jobban izgul. Számtalanszor vesszük észre, hogy mondjuk egy 5-6 

éves gyerek „okosabb”, mint a szülei.” (4. interjú) 

„…ami a legszembetűnőbb és valamennyi gyerekünktől talán eltérő, hogy, ezek a 

gyerekek nagyon sok olyan dolgot látnak, amit mások nem. Tehát például a bűnözés, a 

kábítószer, az uzsora. Nagyon sok problémánk van például a lopásokkal …” (6. 

interjú) 
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„…begyűrűzik még az iskolába azok az otthonról behozott konfliktusok. Amikor a 

családok között probléma van. …begyűrűzik… a másik csicskáztatása. Vannak olyan 

családok, akik különbnek tekintik magukat, ők próbálják a többit uralni. Ez inkább 

lelki, másrészt fizikális… odarúg, odaüt, tehát próbálja terrorba tartani a másikat…” 

(6. interjú) 

„Az itt élő emberekről fontos elmondani, hogy 2007 óta nagyon megváltozott a 

lakosság összetétele. Többen saját erőből vagy egyéb önkormányzati segítséggel 

tudtak innen elköltözni.  Az itt élő deviáns szubkultúra meghatározza az itt élő 

embereknek a sorsát és életét. Sajnos a szegénység öröklődése rányomja a gyerekekre 

a bélyeget, az egész életükre.” (8. interjú)  

„A szociális hátrányok összegződnek, az itt élő emberek, családok mélyszegénységben 

élnek, a foglalkoztatási helyzet nagyon rossz. A közfoglalkoztatáson kívül egy-két 

személynek, akad nyílt munkaerő piaci lehetősége. A közfoglalkoztatás esetleges, 

időszakos, nem tervszerű, ez is probléma.” (12. interjú) 

 

Mind a célcsoport tagjaival folytatott, mind a szakmai interjúk során megfogalmazódott, hogy 

az alacsony foglalkoztatás hátterében az alacsony iskolázottság mellett az is áll, hogy a 

munkáltatók elzárkóznak a telepen/szegregátumban élők foglalkoztatásától. A devianciák 

közül ki kell emelni az egyre terjedő drogfogyasztást, illetve a bűnelkövetést, különösen a 

betörések, lopások, verekedések jellemzőek. A rossz közbiztonságot tovább fokozza a 

„kamatolók” jelenléte. 

 

Az interjúk alapján felvázolt helyzetkép rámutat, hogy a telepen/szegregátumban igen 

alacsony a férfiak aránya, mivel sokan börtönbüntetésüket töltik, így a nők a rájuk háruló 

feladatokat nem tudják ellátni.  

„…semmi más perspektíva nincsen a szülők előtt és a gyerekeik előtt sem, minthogy a 

lányokat arra neveljék, hogy szép legyen, szép hosszú haja legyen, kívánatos legyen és 

néhány év múlva gyereket szüljön. … A lányokat alapvetően erre nevelik és nem is 

kívánják … hogy okosabb legyen, hogy egy kicsit gondolkodjon, mert nem erre van 

teremtve … hanem arra, hogy szolgálója legyen és kiszolgálója legyen a családnak és 

annak, aki az élete párja lesz.” (4. interjú) 

„Azt lehet mondani, hogy a telepen alig vannak férfiak, általában a börtönbüntetésüket 

töltik már hosszabb ideje, és előre láthatóan ez még így is lesz. Ezért a nőkre nagyon 
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sok feladat hárul, halmozottan sok feladat, melyeket nem tudnak teljes egészében 

ellátni.” (15. interjú) 

 

A gyermekek felügyelete nem megoldott, az iskolákban nagyon magas a hiányzások száma. 

A gyermekek legtöbbször magukra vannak hagyva, mivel a lakásokban nincs megfelelő 

személyes terük, kint keresik azt, ami az említett lakókörnyezet miatt veszélyes számukra.  

„A gyerekek biztonsága nem megoldott, sokszor felügyelet nélkül vannak. A 

lakókörnyezet szemetes, szennyezett, veszélyes, például a félig lebontott épületek 

tetejéről ugrálnak le, kövekkel dobálják egymást a gyerekek.” (15. interjú) 

 

A szakmai interjúkból az is kiderült, hogy legtöbbször a szülők a megfelelő minta hiánya és 

az alacsony iskolázottságuk miatt nem tudnak részt venni gyermekük nevelésében, nem 

tudnak segíteni a tanulásban, nem képesek minőségi időt együtt tölteni velük.  

„De én úgy látom, hogy foglalkozás a gyerekekkel, de ez a baj, hogy a nyolc általános 

iskolát kéne velük elvégeztetni, és akkor utána olyan lehetőségük lenne nekik, hogy 

na, itt van, elvégezted ezt a tanfolyamot, egy targoncavezetői tanfolyamot, itt van, 

targoncával 50 embert keresnek!” (1. interjú) 

„A probléma, hogy nem mindegyiknek van meg a nyolc általános, így nagyon nehéz 

nekik az elhelyezkedés, ami segítene nekik a mindennapi megélhetési problémájuk 

megoldásában.” (7. interjú) 

„A szülők iskolai végzettsége rendkívül alacsony, így a gyermekeik nevelésében a 

számukra szükséges ismeretek nyújtásával nem tudnak részt venni a kellő módon.” (4. 

interjú) 

„…sok olyan gyerekünk van, aki nem jár iskolába… nagy probléma, hogy az 

igazolatlan mulasztásoknak a jelzését mi megtesszük és nincs következménye…” (6. 

interjú) 

„Mondjuk olyan, hogy többet foglalkozzanak a gyerekekkel, mert van olyan szülő, aki 

egyáltalán nem foglalkozik velük, és egy kis nevelés azért nem ártana némelyik felnőtt 

asszonynak.” (9. interjú) 

„ … ha kapnának ilyen játékokat tönkretennék, eladnák, nem tudnának vele játszani, 

mert nincs az anyukában annyi motiváció, vagy értelem, pedig elmagyarázzuk, hogyan 

kell a csecsemővel foglalkozni, hogyan hat a csecsemőre, fejlődésükre a játék és miért, 

legyen körülötte színes dolog, hogy felkeltse az érdeklődését, nem is tudja azt az 

anyuka … hogy játsszon a saját gyermekével.” (10. interjú) 
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Az interjúrészletekből kitűnik, hogy mindezek fokozzák a célcsoport tagjaiban a tehetetlenség 

és a magára hagyottság érzését. 

Az érintett lakosság családjai, a kialakult csoportok egymással sokszor ellentétben állnak, 

amely mély konfliktusokat okoz. A célcsoport közösséghez való viszonyát ambivalencia 

jellemzi.  

„A telepi közösség is szétesett: mára inkább atomizálódó csapat.” (2. interjú) 

„Gyakori kérdésfölvetés például a lakossági fórumokon, hogy „hova megy el az a 

csomó pénz, mi bezzeg semmit sem kapunk, gyerekeinknek még egy játszóteret sem 

építenek, azok meg úgyis csak elherdálják, szétlopkodják.” (2. interjú) 

„A csoportok kialakításánál arra nagyon ügyelnék, hogy ne legyen olyan csoport, 

amely kizárólag Motor útiakból áll, mert akkor csupán a régi viselkedésminták 

dominálnak!” (2. interjú) 

„Akik a szegregátumban is élnek mindig ügyelnek az öltözékükre. Hoznak egymásnak 

is ruhákat, cserélgetik egymás között. Segítik egymást, hogy akik kinövik a ruhát, 

behozzák másnak.” (5. sz. interjú) 

„Személyes konfliktusok, betörés, verekedés, de ez az életük része sajnos.” (13. 

interjú) 

„Komoly nehézséget jelentett a program során a telepiek és máshol élők közötti, vagy 

a más roma csoporthoz tartozók közötti, illetve az eltérő tulajdonú lakásban élők, más 

soron élők közötti elkülönülések, vagy éppen a családok közötti, és családon belüli 

konfliktusok kezelése.” (15. interjú) 

„mikor személyes kapcsolatban vagyunk velük, akkor idejön hozzánk tanácsadásra, 

vagy otthon a lakásukban a kismamával beszélek, sokkal másabban viselkedik, amikor 

körül fogja őt a rokon, a rokonság és a szomszédság, akkor már teljesen más irányban 

megy el a beszélgetés, illetve a válaszadás is. … megmondta az anyuka, hogy Ő 

megérti, hogy én mit mondok neki, akár a táplálkozással kapcsolatosan, 

fogamzásgátlásról, akár ehhez hasonló témában beszélgetünk … de értsem meg, hogy 

mikor ott van a család, vagy az anyós, akkor azt neki úgy kell csinálni ahogy ők 

mondják.” (10. interjú) 

 

A tapasztalatok azt mutatják, hogy egyrészt jelen van az összetartás és egymás védelmezése 

minden áron, másrészt rivalizálás van az élet minden területén, az érzelemvezéreltség és a 

kontrolálatlan indulatok gyakori verbális és fizikai agressziót szülnek.  
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A célcsoporttal készített interjúk alapján a következő igények, javaslatok merültek fel: 

 „betonútra van szükség... még járda sincs" 

 „kellene kártyás szolgáltatást bevezetni, ez így életveszélyes, mert kénytelenek lopni az 

áramot az emberek" 

 „jó lenne, ha lenne képzés a programban, de parkgondozó ne legyen” 

 „varrómunkás képzés az jó lehet, tanultunk már varrást, volt már tanfolyam, azt lehetne 

folytatni, ha lehetne munka is” 

 „nagy probléma az, hogy borzasztóak a lakások és annak se újítják fel a lakását, aki nincs 

elmaradva lakbérrel” (lakásfelújítás) 

 „össze kellene fogni a jobb érzésűeknek, és kellene találni olyanokat, akik példát 

mutatnának” 

 „meg kellene tanulni a pénzbeosztást”; „van, aki 190 ezer forintból meg tudja oldani 8 

gyereknek, meg két felnőttnek a megélhetését” 

A szakmai/ szakértői interjúk alapján a következő aktuális igények relevánsak: 

 A szakmai megvalósításban elengedhetetlen az egyes programelemek közötti 

összhang megteremtése, mely azonos szemléletet, értékrendet feltételez. A 

megvalósításban közreműködő szakembereknek szükséges a célcsoport 

kapcsolatrendszerét, kommunikációját megértenie ahhoz, hogy hatékonyan támogassa az 

egyént, a csoportot és a közösséget. 

„A tevékenységek széles skáláját kellett felvonultatni, és nagyon összehangolni a 

partnerekkel való együttműködést.” (12. interjú) 

„Nagyon fontos lenne az információk egységessége, mert arra hallgatnak, aki hisz 

bennük, bíztatja őket, és arra indulatosak, aki esetleg nem tudja azt nyújtani, amilyen 

ígéreteket kaptak.” (15. interjú) 

 A célcsoport tagjainak viselkedését alapvetően érzelmeik határozzák meg, erősen 

motiválja őket a közös munkában a szakemberek részéről feléjük irányuló érzelmi 

elfogadás. 

„Másfél évig működtettem közöttük ifjúsági klubot, az volt a tapasztalatom, hogy a 

feléjük tisztelettel közeledők ugyanazt a szeretetet kapják viszonzásul, és elfogadják 

tőlük, amire tanítani akarják őket. Tapasztalatomat a védőnők, és a családsegítők is 

megerősítették, vagyis nem egy bezárt, formálhatatlan csapatról van szó.” (2. interjú) 

„Én azt tapasztalom, hogy a telepen élők fogékonyak minden pozitív tartalmú érzelmi 

üzenetre. Éppen ezért a pasztoráció lényegi küldetését abban látom, hogy a Jézus 
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Krisztustól eredő szeretet-mintákat közvetítse, mert az itt élők hálásan fogadják, ha 

valaki elesettségük és megvetettségük dacára tisztelettel közelít feléjük.” (2. interjú) 

„Már említettem, hogy az itt élők rendkívül érzelemközpontúak, ezért „létkérdés” a 

kölcsönös bizalom megteremtése! Szükséges, hogy közel kerüljünk egymáshoz, hogy 

megismerjük a problémáikat, az érzéseiket, vágyaikat, álmaikat.” (12. interjú) 

„Szükséges, hogy a csoport tagjai érezzék a törődést, hogy az ő jobb létük fontos 

számunkra.” (15. interjú) 

 Fontos feltétele a motiváció fenntartásának az egységes, rendszeres és konkrét 

tájékoztatás, illetve az ígéretek és megállapodások pontos betartása, lehetőség szerint 

módosítás nélkül. A célcsoportot számtalan hátrányos megkülönböztetés éri a többségi 

társadalom részéről, így a bizalmatlanság alapvető viszonyulási móddá vált, reflexszerűen 

működésbe lép a programban történt minden apró változtatás esetén. 

„[…] sokkal nehezebb egy csalódott embert talpra állítani, mint valakit kis lépésekkel 

az előrehaladásra motiválni! Ezek a csalódások ugyanis úgy csapódnak le náluk, hogy 

„mi csak a pályázatra kellünk”!” (2. interjú) 

 Folyamatos szociális munka: bizalom kiépítése; teljesíthető célok kitűzése, amelyek az 

önbecsülést erősítik, mert saját munkával, tevékenységgel elért eredményen alapulnak; a 

szociális munkások folyamatos fizikai jelenléte és elérhetősége; magas szakmai és 

szociális kompetenciák, elkötelezettség a célcsoport fejlesztése iránt.  

„Az a tapasztalatom, hogy a hitelesség, az elfogadottság, bizalmi kapcsolat, a program 

sikeressége szempontjából „létkérdés”. (12. interjú) 

„A telepi szociális munkában a szoros jelenlét fontos, hiszen ahhoz, hogy ezek az 

emberek tudjanak változtatni, folyamatos motiválásra, támogatásra van szükségük.” 

(15. interjú) 

 Közösségfejlesztés: a közösségfejlesztés önmagában nem kezeli a strukturális 

problémákat, de más szakmákkal együttműködve képes változásokat előidézni a helyi 

közösségekben. Az egymás közelségében élés még nem jelent közösséget, az emberek 

közötti viszonyok, kapcsolatok és nem formális hálózataik teszik őket közösséggé. A 

közösségfejlesztés célja a helyi közösséghez és helyi társadalomhoz tartozás elősegítése 

az érintettek részvételével, fokozott bevonásuk révén. Az élményszerű közös cselekvés, 

közös tevékenység – amelyen belül a zenének, a táncnak, az éneklésnek különösen 

szerepet kell kapnia – a csoportok közötti kohéziót erősítheti, a feszültségeket 

csökkentheti.  
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„A telep életének újraszervezése érdekében az első lépés egy helyi közösség 

létrehozása. E köré a közösségi mag köré lehet szervezni a többi családot. Ez a 

közösségszervezés csak a szociális munka és a hatóságok rendszerszintű 

együttműködésével válhat eredményessé” (2. interjú) 

„tudatosítani: ez nem megélhetési forrás, hanem valóságos személyiség-, és 

közösségfejlesztés.” (2. interjú) 

„Nagyon jó programok voltak, sokan csatlakoztak a telepen élők közül.” (11. interjú)  

„Kellene pl.: egy kultúrház, hiszen ami most itt van az egy szolgáltatói ház. Egy olyan 

közösségi térre lenne szükség, ahol lehetne pl.: születésnapokat tartani vagy kisebb 

családi összejöveteleket és lehetőség lenne főzésre is.” (11. interjú) 

„Fontos a közösséget érintő aktuális problémákkal is foglalkozni” (15. interjú) 

 Az alapkompetenciák fejlesztése elengedhetetlen, az 5.,6.,7.,8. osztályos képzettség 

elérése jelentős a munkaerő piaci pozíció erősítésében, illetve a megfelelő alapképesítés 

megszerzését követően a foglalkozatást elősegítő OKJ-s képzések szervezésében. A 

képzések szervezésében rugalmasság és a kiscsoportos keretek biztosítása, tematikájában 

az alapszint, illetve a közvetlen gyakorlati alkalmazás előtérbe helyezése, 

módszertanában a gyakorlatközpontúságnak, továbbá a vizualitásnak és 

élményszerűségnek biztosítása szükséges. 

„A koncentrációs képességük is igen alacsony, 10-15 percre lehet lekötni a 

figyelmüket, nem tudnak nyugton leülni, mert annyi feszültség van bennük.”(2. 

interjú) 

„Akik képzésbe jártak szerették csinálni. Akik az én csoportomba vannak jelenleg 

onnan is többen jártak képzésbe. Parkgondozó OKJ-s képzés volt, amiben sokan részt 

vettek és ezzel lehetőségük volt arra, hogy más munkakörbe kerüljenek.” (5. interjú) 

„Sajnos a képzés nem OKJ-s bizonyítványt adott, ez nehezítette az elhelyezkedést. 

Most a lakosság nagy része a Munkalehetőség a Jövőért KHT-nál dolgozik.” (11. 

interjú) 

„A 7-8. osztály megszerzése fontos, mert nincsen iskolai végzettségük, így hiába 

szeretnének munkát, hogyha nincsen végzettségük hozzá. Tehát az alapvégzettség 

elengedhetetlen.” (13. interjú) 

„A kis létszámú tréningek biztos, hogy segítenek.” (13. interjú) 

„Az ügyfelek közül többen jelezték, hogy az ötödik-hatodik osztály elvégzése 

számukra nagyon fontos lenne” (15. interjú) 

„A nők közül sokan dolgoznak, igazodni kell az ő időbeosztásukhoz” (15. interjú) 
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„[…] a tanulás az egyik legfontosabb út, hogy legyen munkájuk. [...] Ez a pályázat is 

ebben tud segíteni, a kompetenciák fejlesztésével, a képzésekkel, a lakhatási 

körülmény változásával.” (8. interjú) 

 A képzések feltételrendszerében a motiváció kulcsfontosságú, ezek között a motivációs 

ajándékok, illetve a megélhetési támogatás elengedhetetlen. A motivációs ajándékok 

biztosítása valamennyi programelemben indokolt, kiválasztásukban törekedni szükséges 

szocializációs szempontokra (pl. egészséges étkeztetés, tisztálkodó-szerek, 

gyerekjátékok, taneszközök, stb.). 

„Ha nem lett volna a csalogató erő, pl. a motivációs csomag, akkor nagyon nehéz lett 

volna bevonni őket! Nagyon szeretik, ha kézzelfogható dolgokat kapnak.” (15. interjú) 

„A motivációs csomag tartalmára is oda kell figyelni, pl. tisztítószerekből szeretik a jó 

minőségűt, élelmiszerekből konzerveket nem fogyasztanak.” (15. interjú) 

 Kulcskompetenciák, szociális kompetenciák fejlesztése, különösen az önbizalom, 

önértékelés, önkontroll, konfliktuskezelés, kommunikáció területén. Egészségtudatosság 

fejlesztése, megfelelő higiéniai körülmények biztosítása. Gyermekgondozással és 

gyermekneveléssel kapcsolatos tudatosság fejlesztése. A célcsoport tagjai ügyeik 

vitelében folyamatos segítségre szorulnak. Az ellátási formákat ismerik, de igénylésük 

módját kevésbé. A határozatok, végzések, stb. értelmezéséhez segítséget igényelnek. 
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4. A projekt céljai 
 

A „Komplex Telep II. – Törteli út környéki szegregátum társadalmi felzárkózást célzó 

fejlesztése” című projekt az előző években megvalósított TÁMOP -5.3.6 Komplex telep-

program keretében megvalósított projekt folytatása. A Komplex Telep II. elnevezésű projekt 

célja a célterületen a szegénység, a társadalmi- és munkaerő-piaci hátrányok 

újratermelődésének megállítása, a közösségi és egyéni szintű integráció, és a TÁMOP-5.3.6. 

projekt keretében elért eredmények folytatásának biztosítása. 

Ezen átfogó célokat a szegregátumban élők, a későbbiekben indítandó városrehabilitációs 

programmal érintettek bevonását és a belső kohéziót erősítő közösségfejlesztő programok 

útján, képzési, egészségügyi, kompetenciafejlesztő és közbiztonsági programokkal kívánjuk 

elérni. A projekt legfontosabb konkrét célkitűzése, hogy a célcsoport körében emelkedjen az 

alapfokú végzettséggel, és a munkaerő-piaci szempontból releváns képesítéssel rendelkezők 

száma. 

A projekt átfogó célja ezen kívül a szegregátumot magában foglaló akcióterületen, illetve a 

városban élők, illetve a munkáltatók érzékenyítése a közvetlen célcsoport problémái iránt, az 

előítéletek csökkentése. 
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5. A tervezett tevékenységek szakmai leírása, indoklása7 
 

A projekt tevékenységelemei már a tervezés időszakában körvonalazódtak, a tervezésben a 

következő forrásokra építettünk: 

- a pályázat útmutatójának a kötelező szakmai tevékenységekre vonatkozó előírásai, 

elvárásai, 

- az előző TÁMOP projekt tapasztalatai, 

- a célterülettel kapcsolatos hosszú távú fejlesztési elképzeléseknek való megfelelés, 

- az előzetes igényfelmérés eredményei, 

- a projekt elsődleges célkitűzései. 

Mindezek alapján a projekt fő céljainak – a célterületen a szegénység, a társadalmi- és 

munkaerő-piaci hátrányok újratermelődésének megállítása, a közösségi és egyéni szintű 

integráció – érdekében egy összehangolt, egymásra épülő komplex szolgáltatás- és 

tevékenységrendszer került kidolgozásra. 

 

Az egyes tevékenységek bemutatása8 

 

Alapkompetencia fejlesztő képzés 

A tevékenység leírása: 

Alapkompetenciák (Írás, olvasás, számolás. A mindennapi élethez kapcsolódó nyelvtani, 

számtani műveletek önálló végzése) 

Személyes kompetenciák 

Társas kompetenciák 

Módszerkompetenciák 

A résztvevő képes lesz együttműködni másokkal, a csoport szabályainak betartásával aktívan 

részt vesz a közös csoportmunkában. 

Olvashatóan ír, értelemzavaró helyesírási hibák nélkül képes rövidebb szöveget megalkotni. 

Szöveghűen, kevés hibával, kevés elakadással olvas, egyszerű szöveget megért, értelmez. 

A négy matematikai alapműveletet érti és alkalmazza. 

                                                           
7
 Szerző: Dr. Nagyné Varga Ilona, Kiss Márta. A szöveget kiegészítette és a szöveget gondozta Kocsis Péter 

Csaba. 
8
 A tréningek és képzések leírása a projekt konzorciumi tagja, a FOCENOSZ munkája. A többi tevékenység 

leírásához felhasználtuk a tervezői munkacsoport üléseken elhangzottakat; szerkesztő/szerző: Dr. Nagyné 
Varga Ilona, Kiss Márta.    
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Hosszúságot, mennyiséget, űrtartalmat mér és becsül, képes a hosszúság, terület, térfogat, 

tömeg, idő mértékegységeinek átváltására. 

Alkalmazni tudja az olvasás- és íráskészségeit, anyanyelvi ismereteit napi élethelyzetekben. 

Megérti a kapott információt, tud információkat gyűjteni, rendszerezni, feldolgozni. 

Betartja a viselkedési normákat (beszélgetés, vita, tárgyalás) 

Adott szituációkban rendelkezik a helyes döntésképességgel, alkalmazkodóképességgel és 

rugalmassággal. 

Képessé válik az egészséges életmód, a kiegyensúlyozott, harmonikus élet, a testi-lelki 

egészség kialakítására, fenntartására. 

 

A tevékenység indokoltsága: 

A célterületen igen magas, 70,7% az aktív korú népességen belül a legfeljebb alapfokú 

végzettséggel rendelkezők száma, így számukra nélkülözhetetlen az ilyen típusú képzésben 

való részvétel. 

 

Általános környezetvédelmi ismeretek képzés 

A tevékenység leírása: 

A képzés során megszerezhető kompetenciák: 

A résztvevő értse, hogy a természet, benne az emberek, összetett kapcsolatokat tartalmazó rendszert 

alkot. 

Ismerje fel a természetvédelmi tevékenység szükségességét. 

Ismerje a környezeti elemeket, azok egymásra gyakorolt hatását. 

Ismerje fel az emberi tevékenység környezetre gyakorolt hatását. 

Tudja a környezetre vonatkozó információk megszerzésének módját. 

Ismerje a környezeti elemeket károsító hatások megelőzésének, mérséklésének és megszüntetésének 

lehetőségeit. 

 

A tevékenység indokoltsága: 

A célterületen igen magas, az aktív korú népességen belül a legfeljebb alapfokú végzettséggel 

rendelkezők, a foglalkoztatott nélküli családok aránya 58,9%, így számukra nélkülözhetetlen 

az ilyen típusú képzésben való részvétel. 
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Általános lakókörnyezet karbantartási ismeretek képzés 

A tevékenység leírása: 

A képzés során megszerezhető kompetenciák: 

Képessé válik az új, munkakörnyezetben való együttműködés készségének kialakítására. 

Elsajátítja a karbantartás személyi és tárgyi feltételeit. 

Megismeri a karbantartási munkával kapcsolatos berendezéseket, azok használatát, a lehetséges 

veszélyeket, baleseteket és azok megelőzését, munkaterv készítése által el tudja készíteni a 

karbantartási feladatokat. 

Megismeri a munkavédelmi szabályokat, a munkaeszközök biztonságos használatát. 

Megtanulja a karbantartás során alkalmazható főbb anyagok használati és kezelési, 

alkalmazhatósági tulajdonságait. 

Átismétli a matematikai ismereteit, megtanulja rutinszerűen alkalmazni a karbantartási munkákhoz 

szükséges mérési, számolási, átváltási rendszert. 

Képessé válik a kézi és gépi szerszámok használatára, az eszközök, berendezések biztonságos, 

szakszerű kezelésére. 

Betekintést nyer olyan karbantartási területekre, mint az épület-, a lakóház-, a gépek- és a 

kertkarbantartás. Ezek a komplex ismeretei lehetőséget teremtenek a többféle munkatípus 

elsajátítására. 

Megismeri a gépek üzemképességéhez szükséges karbantartási feladatokat, és azok dokumentáció 

kezelését. 

Megismeri a kezelési, karbantartási útmutatókat, utasításokat, gépkönyveket, garanciák 

alkalmazását. 

Képesé válik a karbantartásra, mint rendszer működésének ellátására. 

 

A tevékenység indokoltsága: 

A célterületen igen magas, az aktív korú népességen belül a legfeljebb alapfokú végzettséggel 

rendelkezők száma, akik 81,7% komfortnélküli-, egészségtelen lakáskörülmények között él, 

így számukra nélkülözhetetlen az ilyen típusú képzésben való részvétel. 

 

Egészségfejlesztő tréning 

A tevékenység leírása: 

A képzés során megszerezhető kompetenciák: 

A résztvevő megismeri az egészséges táplálkozás legfontosabb tudnivalóit. 
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A résztvevő felismeri az egészséges táplálkozás fontosságát, képessé válik saját táplálkozási 

szokásainak átalakítására. 

A résztvevő megismeri az egészséges életmód alapelveit, képessé válik saját életmódjának 

megtervezésére. 

A résztvevő képessé válik a külső környezeti hatások helyes kezelésére, a stressz források 

kiküszöbölésére. 

A résztvevő képessé válik az egészség romlásának megelőzése céljából felismerni a 

szűrővizsgálatok és az azokon való részvétel fontosságát. 

 

A tevékenység indokoltsága: 

A célterületen igen magas az aktív korú népességen belül a legfeljebb alapfokú végzettséggel 

rendelkezők száma, ill. rendkívül kedvezőtlenek a célcsoport egészégi mutatói, így számukra 

nélkülözhetetlen az ilyen típusú képzésben való részvétel. 

 

Készségfejlesztő tréning 

A tevékenység leírása: 

A tréning során a résztvevők megtanulják azonosítani az olyan – aktuális környezetükben 

előforduló – feladatokat és helyzeteket, amelyek a szociális hatékonyságot igényelnek. 

A résztvevő: 

Ismeri a kommunikáció céljait, alapelveit. Alkalmazza a kommunikáció verbális és non-

verbális elemeit. Ismeri a konfliktus fogalmát és fajtáikat. Különböző konfliktuskezelési 

módszereket ismer és alkalmaz. Konfliktust hatékonyan kezel. Ismeri a kapcsolatfejlesztés 

fogalmát és alapjait. Felismeri a szociális kompetencia jelentőségét, szerepét az emberi 

kapcsolatokban. 

Kommunikáció:  

A programmodul elvégzésével a résztvevő elsajátítja az eredményes kommunikáció 

alapelveit.  Képessé válik az hatékony kommunikációra, megismeri a kommunikáció 

folyamatának fontosabb gátjait és zavaró tényezőit. megismeri a verbális és nonverbális 

kommunikáció jelzéseit, értelmezni tudják a kommunikációs térben zajló folyamatokat. 

Tartalma:   

- A kommunikációs céljai és alapelvei 

- Kommunikációs stílus meghatározása 

- A verbális és non-verbális kommunikáció 

- Az információ jelentősége a személyközi kapcsolatokban 
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Konfliktuskezelési technikák: 

A programmodul célja, hogy a résztvevők megismerkedhessenek a konfliktusok jellegével, 

fajtáival és hatásaival egyéni és szervezeti szinten. 

Cél hogy képessé váljanak a konfliktushelyzetek felismerésére és analízisére, továbbá azok 

hatékony és konstruktív kezelésére esetleges megelőzésére. 

A programmodul elvégzése során tudatosíthatják saját konfliktuskezelő stratégiáik 

jellegzetességeit, megismerhetik saját konfliktuskezelési stílusukat, valamint elsajátíthatják a 

különböző konfliktusok hatékony, mindkét fél számára győztes helyzetet eredményező 

kezelésének technikáit és készségeit. 

Tartalma: 

Konfliktus fogalma, jellegzetességeik, fajtáik 

Konfliktusok kialakulásának okai 

Konstruktív és destruktív konfliktusok - konfliktus, mint lehetőség a fejlődésre 

Hatékony konfliktuskezelési stratégiák 

Konfliktuskezelési módszerek 

Konfliktuskezelési módszerek fejlesztése - önismeret fejlődése 

Kapcsolatfejlesztés: 

A Kapcsolatokat fejlesztő programmodul célja a résztvevők önismeretének fejlesztése és mások 

„reális” megismerését elősegítő stratégiák kialakítása. 

Az emberi kapcsolatok javítása, fejlesztése annak érdekében, hogy a velünk élő társainkkal 

nyitottabbak, őszintébbek, együttműködőbbek tudjunk lenni. 

Tartalma: 

Emberi kapcsolatok fogalma, sajátosságai, alapjai - kialakítás, fejlesztés, fenntartás és lezárás. 

Kapcsolatok és szerepek – szerepkonfliktusok 

Szociális kompetencia - ön és társismeret, érzelmi intelligencia, Johari ablak 

Asszertív viselkedés alapjai 

Személyi hatékonyság - magatartás és kompetencia modellek 

 

A tevékenység indokoltsága: 

A célterületen igen magas, 59,2% az aktív korú népességen belül a legfeljebb alapfokú 

végzettséggel rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya, így 

számukra a munkaerőpiaci beilleszkedéshez nélkülözhetetlen az ilyen típusú képzésben való 

részvétel. 
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Motivációs tréning 

A tevékenység leírása: 

A képzés során megszerezhető kompetenciák: 

A résztvevő:  

Megismeri a felnőttkori tanulás technikáit. 

Erősödik a tudás iránti motivációja, elköteleződése. 

Megismeri az eddigi munkaerő-piaci kudarcai feldolgozását, tapasztalatokká formálását. 

Erősödik, fokozódik a munkavállaló önértékelése. 

Megismeri a személyes és kapcsolati erőforrásai feltérképezésének módját. 

Fejlődik alkalmazkodó és együttműködő képessége, készsége. 

Teljesítmény, motiváció: 

A programmodul sikeres elvégzésével a résztvevő megismeri a teljesítmény összetevőit, a 

motiváció szerkezetét, fajtáit. Megismeri a motiváció fogalmát, a motiváció Maslow piramisát, 

szükségességét, pszichológiai megközelítését, a szükségletek és motiváció kapcsolatát. Elemzésre 

kerülnek egyéni szükségletei 

Tartalma: 

A motiváció fogalma 

A motivációs piramis (Maslow) 

A teljesítmény összetevői: motiváció + képesség 

A szükségletek és motívumok 

Egyéni szükségletek elemzése – életút-elemzés 

Érzelmek és motiváció: 

A programmodul sikeres elvégzésével a résztvevő elsajátítja az érzelmek és a motiváció kapcsolatát. 

Megismerkedik az alapérzelmekkel, a kontrollmechanizmusokkal. 

Tartalma: 

Alapérzelmek 

Kontrollmechanizmusok 

Az érzelmi töltet szerepe 

Az emberi elme működése 

Érzelmek a munkahelyen 

Félelmek, szorongások 

A felnőttkori tanulás motivációja: 

A programmodul sikeres elvégzésével a résztvevő megismeri a felnőttkori tanulást befolyásoló 

viselkedés alapjait, csoportosítását, a fiziológiai, érzelmi és szociális motívumok jelentését. 
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Megismeri a belsőleg és külsőleg irányított kognitív motivációt, ezen keresztül saját motivációját a 

felnőttkori tanuláshoz. Képessé válik felismerni a különböző személyiségű emberek motivációit. 

Cél, hogy motivációját a teszt segítségével megismerje 

Tartalma: 

A motivált viselkedés, motivált viselkedés csoportosítása 

Belsőleg és külsőleg irányított kognitív motiváció szerepe 

Fiziológiai, érzelmi és szociális motívumok 

Az egyén motívumai, mozgató rugói a felnőttkori tanulásban 

A különböző személyiségű emberek motivációi 

Motivációs technikák: 

A programmodul sikeres elvégzésével a résztvevő elsajátít különböző motivációs technikákat - 

jutalom és büntetés, félelem, motiválás szemléletváltással, meggyőző kommunikáció 

alkalmazásával. 

Tartalma: 

Motivációs, meggyőzési technikák 

Jutalom és büntetés alkalmazása 

Ki mondta, hogy a félelem nem ösztönöz? 

Hogyan, mikor, kit jutalmazzunk? 

Motiválás szemléletváltással, a meggyőző kommunikáció alkalmazásával 

Motiváció és munka: 

A programmodul sikeres elvégzésével a résztvevő elsajátítja azon technikákat, melyek segítségére 

lehetnek abban, hogyan alkalmazható a motiváció a munka világában, hogyan keltsen motivációt az 

ellenálló kollegákban, mi az előnye az egyéni illetve a csoportos motivációnak. 

Megismeri, melyek azok a tényezők amelyek csökkentik, illetve növelik a munkamotivációt. 

Képessé válik a helyes módszer megválasztására: konfrontáció vagy segítés, meggyőzés vagy 

példamutatás. 

Tartalma: 

Teljesítménymotiváció 

A munka világa 

 Anyagi ösztönzés, mint költséges megoldás 

Egyéni és csoportos motiváció: intimitás és nyilvánosság ereje, hátránya 

Szerepek a munka világában, szerepkonfliktusok 

Munkamotivációt növelő illetve csökkentő tényezők. 
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A tevékenység indokoltsága: 

A célterületen igen magas, 78,4% a gazdaságilag nem aktív népesség aránya az aktív korú 

népességen belül, és 72,7% az alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban 

foglalkoztatottak aránya, így számukra a munkaerőpiaci beilleszkedéshez nélkülözhetetlen az 

ilyen típusú képzésben való részvétel. 

 

Személyiségfejlesztő tréning 

A tevékenység leírása: 

A képzés során megszerezhető kompetenciák: 

A résztvevőnek: 

Fejlődik problémamegoldó képessége 

Javul kommunikációjának minősége 

Fejlődik kooperációs képessége 

Megismeri a felelősségvállaláshoz kapcsolódó indoklás és értékelés jellemzőit 

Önbizalma nő 

 

A tevékenység indokoltsága: 

A célterületen igen magas a foglalkoztatási és közösségfejlesztési igény az aktív korú 

népességen belül, így számukra nélkülözhetetlen a munkaerőpiaci beilleszkedéshez az ilyen 

típusú képzésben való részvétel. 

 

Személy- és vagyonőr OKJ-s képzés 

A tevékenység leírása: 

A képzés során megszerezhető kompetenciák: 

A résztvevő képes: 

 őrzést végezni különböző védelmi szintű létesítményekben 

 ellátni a belső és a közterületi járőrszolgálatot, helyszín-ellenőrzést végezni a riasztásra 

kivonuló szolgálat tagjaként 

 szállítmánykísérési feladatokat végezni 

 biztosítani a pénz-, értékszállítást a létesítmény területén 

 parkolási ellenőrként szolgálatot teljesíteni 

 intézkedni rendkívüli eseményekkor, szükséghelyzetekben, közveszély-elhárításban 

 elfogni a bűncselekményen és szabálysértésen tetten ért személyt 
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 eltávolítani a rendezvényt akadályozó, zavaró személyeket 

 kezelni az összeköttetésre szolgáló és a telepített biztonságtechnikai eszközöket, 

rendszereket 

 alkalmazni a támadáselhárító eszközöket és a kényszerítő testi erőt a szakmai szabályok 

szerint 

 személyek és gépjárművek be- és kiléptetését végezni az őrutasításban előírtak szerint 

 a szállítmányok, csomagok, okmányok ellenőrzését végezni az őrutasításban előírtak szerint 

 tájékoztatást adni az ügyfeleknek az intézkedés indokáról, a felhatalmazásáról, az 

intézkedés elleni panaszkezelés eljárásáról 

 helyszínbiztosítást végezni 

 elsősegélynyújtást és újraélesztést végezni 

 elemezni az információkat és rögzíteni a szolgálati dokumentumokban 

 szolgálatot felvenni, és átadni 

 együttműködni a feladat-végrehajtásban érintett hatóságokkal 

 konfliktus- és stressz kezelést végezni 

 

A tevékenység indokoltsága: 

Az akcióterületen jellemző a közterületi és bűnügyi fertőzöttség magas aránya, melyet a 

lakosság önvédő képességének fejlődése nem követ. A bemeneti feltételeket teljesítők jóval 

kevesebben vannak a célcsoport körében, viszont foglalkoztathatóságuk önkormányzati 

közfoglalkoztatás és vagyonvédelem területén reálisan elérhető. 

A jelentkezői létszám lehatárolásánál a 25%-os, külső területen élők bevonását érvényesíteni 

indokolt. 

 

Textiltermék-összeállító OKJ-s képzés 

A tevékenység leírása: 

Megszerezhető kompetenciák: 

Ruhaipari anyagvizsgálatok modul kompetenciái 

Ruhaipari gyártmánytervezés modul kompetenciái 

Textiltermékek összeállítása modul kompetenciái 

A tevékenység indokoltsága: 

A területen 47,6% a munkanélküliek aránya, és 23,8% a tartós munkanélküliek aránya, amely 

a települési és térségi munkaerőpiaci igényekre figyelemmel, jelentős területi foglalkoztatási 
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tartalékot jelent. Elsődleges foglalkoztatói partnerek a városrészben működő varrodák és 

szociális szervezetek. 

 

Célcsoportnak az előkészítő szakasz időszakában felmért igényére alapozott; a 

foglalkoztatást segítő programok 

A tevékenység leírása: 

A tervezett tevékenységek a képzések során megszerzendő/megszerzett ismeretek 

előkészítését, elmélyítését, illetve szinten tartását segítik; olyan ismeretekkel bővítik a 

résztvevők ismeretanyagát, amelyek egyénre, személyre, személyes élethelyzetre szabottan 

adnak ötleteket a megszerzett ismeretek felhasználására. Ezen túlmenően fontos feladat a 

szocializáció elmélyítése, a csoportban való munkavégzés gyakorlása, a közösségi szabályok 

gyakorlása.  

A klubfoglalkozások lehetővé teszik a résztvevők számára, hogy a megszerzett ismereteket 

egymásnak is átadják, így a képzésben résztvevők mellett a családtagok, szomszédok, 

ismerősök is meg tudnak tanulni egymástól néhány alapvető technikát. A képzéseknek így 

multiplikátor hatása is lesz, a megszerzett tudás egy része mások számára is elérhető lesz. 

Keretek: 

Két olyan területen tervezünk klubfoglalkozásokat, amelyek a projektben megvalósuló 

képzésekhez kapcsolódnak: varróklub, barkácsklub, összesen 96 órában. A foglalkozások 

megszervezése a célcsoport előzetes igényeire, valamint a program során végzett 

tevékenységek mentén megjelenő igényekhez igazodik. 

 

A potenciális foglalkoztatókkal az alábbiakat tervezzük: 

1. Megkeresés levélben, e-mailben: A projekt rövid bemutatása, felkérés a részvételre. 

2. Az együttműködésre nyitott gazdálkodó szervezetek (legalább 8 szervezet) részére 

érzékenyítő tréning megszervezése, 1 csoportban 12 órában. 

3. Folyamatos kapcsolattartás a résztvevő gazdálkodó szervezetekkel,  

4. Visszacsatolás, esetlegesen megvalósuló (próba)foglalkoztatás tapasztalatainak elemzése.  

 

A tevékenység indokoltsága: 

A célcsoport leszakadásának egyik fő oka az alacsony iskolai végzettség, és az emiatt 

konzerválódó alacsony foglalkoztathatóság, ezért kulcsszerepet kapnak a projektben a 

munkaerőpiaci beilleszkedést segítő felkészítések, melyekkel javítható az önálló 
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jövedelemszerző képesség. A bevonandó foglalkoztatók körében javulhat a célcsoport 

megítélése, alkalmazhatóságának feltételei. 

 

Folyamatos szociális munka 

A tevékenység leírása: 

A terepi szociális munka a projekt teljes időtartama alatt biztosított. A bevonandó szociális 

munkások személyenként 20-30 fő célcsoport tagot látnak el, s a 16-54 éves korú 

lakónépesség min. 80%-ára egyéni fejlesztési terv készül, melyet 3 havonta felülvizsgálnak. A 

szociális munkások feladata a résztvevők motiválása a projektben való részvételre, az egyéni 

fejlesztési tervben meghatározott célok elérésére (képzésekben, szolgáltatásokban való 

részvételre, stb.). A folyamatos szociális munka során kialakul az a bizalmi szint, melyben a 

kliens képes a változásokkal kapcsolatos irracionális érzések, destruktív gondolatok 

feltárására, kimondásra. A személyes szolgáltatás az etikai szempontok, a kliens jogainak 

biztosítása mellett olyan módszerek alkalmazására épül, amelyek a kliens gondolkodásának 

irányát befolyásolják, segítik a negatív programozottság csökkentését, a pozitív énkép 

erősödését, a környezeti, társadalmi változásokkal kapcsolatos reális elvárások kialakulását, 

megértését, megalapozzák az infrastrukturális beruházást. 

A szociális munka módszertani hátterét a Jelenlét
9
 program adja. A modell a kirekesztett 

közösségekben, szegregátumokban végzett szociális munkát foglalja módszertani keretbe, 

különös tekintettel a szociális munka szerepére a mélyszegénységben élők, és ezen belül a 

romák felzárkóztatásának elősegítésére tett fejlesztések megalapozásában és érdemi 

megvalósulásában. 

A Jelenlét módszer arra alkalmas, hogy nyitott, kezdeményező, folyamatos segítő jelenlétre és 

bizalomra épülő szociális munkára alapozva olyan kirekesztett, mélyszegénységben élő 

társadalmi csoportok is hozzájussanak különféle közösségi-szociális, majd erre épülve egyéb, 

pl. oktatási, egészségügyi stb. szolgáltatásokhoz, amelyek esetében ez hosszú idő óta nem 

valósult meg, és sem a hazai közigazgatás, sem az EU-s fejlesztéspolitika nem volt képes ezt a 

kirekesztettséget oldani. A célcsoport az adott szegregátum vagy telep teljes lakossága. A 

Jelenlét célja az, hogy ezeken a társadalmilag atomizálódott helyeken élő közösséget hozzon 

létre, hogy az adott szegregátum állapotához igazított kisebb-nagyobb fejlesztéseket 

indíthasson el, hogy hidat teremtsen a többségi társadalom és a szegregátumban élők között, 

hogy a telepen élők mellé álljon, hogy embernek tekintse őket, s hogy egy idő után a 

                                                           
9 „Jelenlét” – a roma integrációt szolgáló fejlesztések megalapozása, szociális munka kirekesztett 

közösségekben, szegregátumokban; a Magyar Máltai Szeretetszolgálat programja 
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szegregátum közössége képes legyen önállóan is szembenézni az őt érő kihívásokkal és képes 

legyen felvállalni, kezelni saját problémáit. 

A Jelenléthez szükséges eszközrendszer nem korlátozódhat pusztán a szociális munkára, 

minden egyes szegregátum fejlesztése komplex szemléletet követel meg. A kezdeti 

bizalomépítés után kiterjed a szükséges egészségügyi, oktatási, lakhatási, vagy akár 

foglalkoztatási beavatkozások (fejlesztések) felismerésére és bevezetésére is, amihez persze 

minden esetben több év kellett.
10

 
11

 

 

A tevékenység indokoltsága: 

Szegregátumok esetében kötelező a folyamatos szociális munka feltételeinek megteremtése, 

és biztosítása a teljes időtartam alatt, ugyanakkor az alacsony státuszú lakosság társadalmi 

integrációja folyamatos szociális munkával támogatandó, hogy érdemi eredményt lehessen 

elérni az egyén és a család életében. A TÁMOP Komplex Telep projekt tapasztalatai alapján a 

résztvevők számára is ez az egyénre szabott szolgáltatás biztosítja a folyamatosságot, a 

biztonságot. 

 

Közösségi rendezvények komplex szervezése 

A tevékenység leírása: 

A projekt során a közösségi rendezvények kéthavonta szerveződnek. Minden 2. alkalommal – 

összesen a projekt időtartama alatt 12 alkalommal – valamilyen művészeti tevékenység áll a 

fókuszban. Ezen túlmenően további 2 db Városrészi Családi Nap szervezését is tervezzük, 

mely az akcióterület lakosságának más városrészek lakosságával való integrációját segíti. 

A közösségi programok az első alkalmaktól kezdve építenek a célcsoport igényeire, hiszen 

így érhető el az önszerveződés iránti igény kialakulása, erősödése. Az együttműködés a 

helyszínválasztásától a gyermekek, felnőttek részére szervezett programokon át a 

lebonyolításban való részvételt is magába foglalja. A rendezvényeken résztvevők száma 

összesen elérheti az 500 főt. 

 

 

 

                                                           
10

 Jelenlét program leírásának forrása: „Jelenlét” – a roma integrációt szolgáló fejlesztések megalapozása, 
szociális munka kirekesztett közösségekben, szegregátumokban. Készült a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
megbízásából a PAIRS „Effective Programmes for the Active Integration/Inclusion of the Roma in South East 
Europe” című projekt keretében. 2013., Készítették: Kiss Dávid, Lantos Szilárd, Marozsán Csilla, Németh Nándor 
11

 A Jelenlét program hosszabb összefoglalója mellékletben 
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A tevékenység indokoltsága: 

A közösségfejlesztés a Felhívás 3.1.3. b) pontja alapján kötelezően megvalósítandó 

tevékenység. Az előzetes igényfelmérés alapján az egymás közelségében élés még nem jelent 

közösséget, az emberek közötti viszonyok, kapcsolatok és nem formális hálózataik teszik 

közösséggé. Az élményszerű közös cselekvés, közös tevékenység a csoportok közötti 

kohéziót erősítheti, a feszültségeket csökkentheti, de a kulturális hagyományok ápolása iránti 

igény is fontos szervező eleme lesz a programoknak. 

 

Közösségi tervezés 

A tevékenység leírása: 

A közösségi tervezés kulcseleme a helyi érintettek, közösségek aktivizálása és bevonása egy 

közös jövőkép és stratégia kialakításába, oly módon, hogy az valóban tükrözze a közösség 

szükségleteit, igényeit és szempontjait. A helyi tudások így beépülnek a tervezésbe, ami 

kedvez a helyi viszonyoknak leginkább megfelelő megoldások feltárásának, a résztvevők 

körében kialakult korábbi előzmények, szokások megismerésének. Az érintettek bevonása 

mindenképpen komplexebb megközelítést és precízebb helyzetképet ad, mint a szakértői 

tervezés. 

A közösségi programok előkészítése, megvalósítása és értékelése a lakosok bevonásával, sok 

érintettel folytatott személyes és csoportos beszélgetéssel történik. Fontos cél, az érintettek 

felkészítése, hogy értsék és megértsék egymást, ill. a program szerepét.  

 

A tevékenység indokoltsága: 

A közösségi tervezés fókuszában az érintett családok saját ügyeikben való részvételének 

erősítése áll, mely a célcsoport részéről folyamatosan megfogalmazódó elvárás. 

Eredményeként gyarapszik a közösségen belüli ismeretségi háló, potenciális együttműködési 

lehetőségek alakulnak ki, s növekszik a közösség tagjainak társadalmi tőkéje. A közös 

tervezési folyamat erősítheti a beavatkozás iránti elkötelezettséget és növelheti az egyéni 

felelősségvállalás mértékét, elősegítheti az eredmények, a létrehozott javak fenntartását. 

 

Közösségi klubfoglalkozások szervezése 

A tevékenység leírása: 

A közösségi klubfoglalkozások fókuszában olyan tevékenységek állnak majd, melyek a 

célcsoport igényeire reagálnak, erősítve ezzel az önszerveződés iránti igény kialakulását, 
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erősödését. Két klubfoglalkozást tervezünk, melyek havonta 1-1 alkalommal, a projekt teljes 

futamideje alatt megvalósulnak, 2×24, összesen 48 alkalommal.  

1. Családi Klub. 

2. Kreatív klub. 

A klubok tervezett kapacitása 10-15 fő/alkalom. A klubfoglalkozások nyitottak, de a 

célcsoporttal közösen, az ő igényeikre alapozva, a projekt időszakában folyamatosan 

alakulhat a foglalkozások tematikáját.  

A rendszeres találkozási alkalmak olyan informális tanulási folyamatot is jelentenek, melyek 

erősítik a projekt multiplikátor hatását. 

 

A tevékenység indokoltsága: 

A közösségfejlesztés a Felhívás 3.1.3. b) pontja alapján kötelezően megvalósítandó 

tevékenység. Az előzetes igényfelmérés alapján az egymás közelségében élés még nem jelent 

közösséget, az emberek közötti viszonyok, kapcsolatok és nem formális hálózataik teszik 

közösséggé. Az élményszerű közös cselekvés, közös tevékenység a csoportok közötti 

kohéziót erősítheti, a feszültségeket csökkentheti. 

 

Mediáció 

A tevékenység leírása: 

A mediáció tartalma több irányú:  

1) a felhívásnak megfelelve a kiköltöző környezetének felkészítése;  

2) a telep és a környezetében élők közötti konfliktusok enyhítése. 

3) a mediáció, mint konfliktuskezelési módszer megismertetése a célcsoporttal;  

Fontos, hogy a célcsoport megismerje a mediációt, mint lehetséges konfliktuskezelési 

módszert, mely az intézményekkel (óvoda, iskola, hivatalok stb.) való konfliktusaik esetleges 

kezelési módja is lehet. 

A mediáció fókuszába várhatóan az alábbi problématerületek kerülhetnek: kik kerülnek be az 

infrastrukturális beruházásba? a saját tulajdonú házakban élők lakásai miért nem lesznek 

felújítva? kik kerülnek a képzésbe? miért nem foglalkozik a szociális munkás mindenkivel? 

stb.  

A képzett mediátor segít tisztázni az egyes konfliktusok természetét és olyan megoldást 

találni, amely minden érintett számára kielégítő. 
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A tevékenység indokoltsága: 

A Felhívás 3.1.3. c) pontja alapján kötelezően megvalósítandó tevékenység a résztvevők 

felkészítése az infrastrukturális beruházásra, melynek egyik lehetséges módszere a mediáció, 

ill. a 3.2. pont 14) bekezdése alapján is elvárt a mediáció alkalmazása a csoportközi 

konfliktusok enyhítése érdekében. 

 

Tematikus természetvédelmi, környezettudatos, élménypedagógiai programok 

gyermekeknek 

A tevékenység leírása: 

Az akcióterületen élő gyermekek számára nem formális oktatás keretében tematikus 

természetvédelmi-, környezettudatos, élménypedagógiai programokat biztosít a projekt, 

negyedévente 1 alkalommal, alkalmanként min. 30 fő részvételével. Az élménypedagógia 

olyan aktív tanulási mód, melynek révén a csoportos tevékenységekkel sajátíthatók el olyan 

nehezen tanítható készségek, mint együttműködés, bizalom, kommunikáció, önbizalom, 

problémamegoldás, alkalmazkodás a szokatlan helyzetekhez, beilleszkedés különböző 

csoportokba – így szorosan kapcsolódik a felnőttek számára tervezett szolgáltatásokhoz, 

készségfejlesztéshez.  

Az élménypedagógiai foglalkozás rendszerint a cél és a szabályok ismertetésével kezdődik. A 

gyakorlatok, feladatok rendkívül eltérőek lehetnek: pl. kiscsoportos látogatás a REP-TÁR-

ban, cigányételek főzése az iskola tankonyháján, kirándulás a Bagolyvár Vadasparkba, 

színpadi produkció alkotása a Cigányok Világnapi iskolai ünnepségre, stb. Ezek 

mindegyikében meghatározó a csoport szerepe. A feladat elvégzése után a résztvevők leülnek, 

hogy megbeszéljék a történteket (feldolgozás). Az alapvető cél az, hogy a résztvevők 

reflektáljanak a történtekre, elmondják az ezzel kapcsolatos érzelmeiket, meg tudják 

fogalmazni a saját és a csoport nehézségeit, a siker vagy a kudarc okát. A feldolgozás után 

érdemes megismételni ugyanazt a gyakorlatot, vagy egy másikat elvégeztetni, ahol a 

megbeszélteket hasznosítani tudják. Az újbóli feladatelvégzés után újabb feldolgozás jön, 

ahol a résztvevőknek lehetőségük nyílik felismerni a saját és a csoport előrehaladását, és a 

még fejlesztendő területeket. Így érvényesül a program során a tapasztalati tanulás. 

Az élménypedagógiai játékok, gyakorlatok szórakoztatnak, felhasználhatóak a különböző 

készségek, elsősorban szociális készségek fejlesztésére pl.: kommunikáció, érzelmek 

felismerése, empátia, mások szükségleteinek felismerése, időmenedzsment, dühkezelés, 

önismeret, együttműködés. A legtöbb feladat igen sokféle kompetencia fejlesztésére alkalmas, 

attól függően, hogy pontosan milyen szabályokkal játszatjuk ezeket, hogyan reagál a 
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foglalkozásvezető az előálló helyzetekre és végül hogyan alakítja a gyakorlat elvégzését 

követő beszélgetést (feldolgozást). 

 

A tevékenység indokoltsága: 

Az akcióterületen élő gyermekek számára kevés lehetőség adódik szervezett programokban 

való részvételre. A szülők aluliskolázottságuk miatt nem tudják iskolás korú gyermekeik 

otthoni tanulását segíteni, sok konfliktust élnek meg a formális oktatásban, mindezek miatt is 

indokolt az oktatást kiegészítő nem formális programok biztosítása. 

 

Szűrőnapok és egészségtudatosságot népszerűsítő interaktív programok 

A tevékenység leírása: 

A szűrőnapok és egészségtudatosságot népszerűsítő interaktív programok évente kerülnek 

megrendezésre (összesen 2 db rendezvény). Céljuk, hogy a résztvevők megismerjék a 

szűrések jelentőségét, felkeltsék a szűrésekben való részvétel igényét, s információkat 

közvetítsenek az egészséges életmód célcsoport számára is elérhető lehetőségeiről, a 

betegségek, balesetek megelőzésének eszközeiről. A rendezvények minden korosztály 

számára kínálnak programelemeket. 

A programok várhatóan a következő elemeket tartalmazzák majd: 

- bőrgyógyászati szűrés 

- légzésfunkció vizsgálat 

- gyermekszemészet 

- belgyógyászati szűrések 

- vérnyomásmérés 

- vércukorszint mérés 

- koleszterinszint mérés 

- hallásvizsgálat 

- testtömeg index/testzsír mérés 

A programokon rövid előadások is szolgálják a közvetlen információátadást, pl. a következő 

témákban: 

- dohányzás és leszokás 

- étkezés és egészség 

- környezetünk és egészségünk kapcsolata 

- nőgyógyászati vizsgálatok jelentősége 

- csecsemő elsősegélynyújtás, 
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- szenvedélybetegségek, 

- gyógytorna gyakorlatok és előnyei, 

- házi balesetek elsősegélynyújtásának ismerete 

A résztvevőknek lehetőségük lesz egyéni tanácsadásokon (pl. dietetikai, gyógytornász stb.), 

illetve mozgásprogramokon, a legkisebbeknek játékos programokon részt venni, de 

kérdőívek, tesztek kitöltésével is fontos információkat szerezhetnek saját egészségi 

állapotukról. 

A programra ellátogatók menetlevelet kapnak, az egyes helyszíneken összegyűjtött 

pecsétekkel nyereményjátékon lehet részt venni.  A megszerezhető nyeremények további 

motivációt jelenthetnek a részvételhez. 

 

A tevékenység indokoltsága: 

A célcsoport részéről elvárásként fogalmazódott meg egyes szolgáltatásokhoz, 

információkhoz való ingyenes hozzájutás lehetősége. A hátrányos helyzetű társadalmi 

csoportok egyik fő problémája a kedvezőtlen egészégi állapot, ill. az abból fakadó hátrányok, 

valamint az a tény, hogy az ilyen jellegű programok érik el a célterületet legkevésbé, nem 

hozzáférhetőek a célcsoport számára. 

 

Szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása 

A tevékenység leírása: 

A szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítására két tevékenységelemet tervez biztosítani a 

projekt: Ügyintézést segítő tanácsadót és Jogi tanácsadót kíván alkalmazni, akik 12 óra, ill. 6 

óra/hó időtartamban ingyenesen érhetők el a célcsoport számára.  

Az ügyintézést segítő tanácsadó a hatósági szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való 

hozzáférést segíti információnyújtással, technikai segítségnyújtással, ill. a szolgáltatásban 

való részvétel koordinációjával. A jogi tanácsadó minden, az életvezetés során előforduló, 

jogalkalmazással kapcsolatos ügyben elérhető segítő személy lesz. 

 

A tevékenység indokoltsága: 

A résztvevők lehetőségei jelentősen korlátozottak az egyes szolgáltatások elérésében; vagy 

anyagi okok, vagy információhiány nehezíti a különböző ügyek intézését. Bár az ellátási 

formákat többnyire ismerik, igénylésük módját kevésbé, a határozatok, végzések, stb. 

értelmezéséhez segítséget igényelnek. Mindezek alapján a tervezett szolgáltatások iránt 

fokozott az igény a célcsoport részéről. 
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Bűnmegelőzést, a közbiztonság javítását elősegítő szemléletformáló programok 

szervezése és cselekvési terv készítése 

A tevékenység leírása: 

A megvalósítás idejében a közbiztonság javítását szolgáló szemléletformáló programok 

szervezése tervezett. A programok jól kommunikálható módon helyezik a fókuszba a 

drogprevenciót, a közösségi részvételen alapuló bűnmegelőzést. A program időtartama alatt 8 

db kisebb tematikus és 2 db nagyobb rendezvény lebonyolítása tervezett. A programok a 

következő tématerületeket helyezik elsősorban a fókuszba: 

- megelőző vagyonvédelem, 

- konfliktusok és az erőszak megelőzése, kezelése, 

- szenvedélybetegségek megelőzése, alkohol- és drogprevenció, 

- a média és az internet veszélyei, 

- közbiztonság javítása, mint közösségi cselekvés, 

A programok célja információk átadása, élményszerzés, játékok, totók, bemutatók, előadások, 

csoportfoglalkozások stb. révén. Elsősorban a nagyobb rendezvények alkalmasak lesznek 

egyszerre több életkori csoport megszólítására is. A hatékonyabb, célzottabb megelőzés 

érdekében Helyi bűnmegelőzési cselekvési terv is készül a projekt idejében. 

 

A tevékenység indokoltsága: 

A rendezvények hozzájárulnak a bűnelkövetési hajlandóság csökkenéséhez, a közbiztonsággal 

kapcsolatos társadalmi elvárások jobb megértéséhez, a cselekvési terv révén összehangoltabbá 

válik az érintett szereplők szakmai együttműködése. 

 

Támogató csoport létrehozása és működtetése 

A tevékenység leírása: 

A program előkészítő fázisában Támogató Csoport alakul, mely a megvalósítás 24 hónapja 

alatt kéthavonta ülésezik, (a teljes projekt időtartama alatt összesen 12 alkalommal).  

Feladatai elsősorban: 

- A projekt tervezésének szakmai támogatása.  

- Helyi együttműködési lehetőségek feltárása.  

- Az érintett szervezetek/intézmények, szakemberek tapasztalatcseréjének biztosítása és 

támogatása – egymás tevékenységeinek megismerése.  
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- A különböző szakmákat képviselő szakemberek megismerése, az adott feladattal 

kapcsolatos közös értékrend, közös szakmai álláspont kialakítása. 

- A megvalósítás támogatása, személyes kapcsolattartás, rendszeres konzultációk. 

- A Támogató Csoport partnerségi kapcsolatának kialakítása, a szakmai kapacitások 

fejlesztése, szemléletformálás.  

 

A tevékenység indokoltsága: 

A Támogató Csoport működtetése a projekt kötelezően előírt eleme, de csak így biztosítható, 

hogy helyi szakemberek bevonásával széleskörű partnerség jön létre a projekt sikeres 

lebonyolítása érdekében. 
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6. Kihasználtsági terv12 
 

A kihasználtsági tervezés alapja a részletes szakmai programban tervezett férőhelyek 

áttekintése és a célcsoport létszámához viszonyított elemzése volt, programelemenként. 

 

A közösségi és egyéni szintű társadalmi integráció a szegregátum teljes területét, az ott élő 

teljes lakosságot, 292 főt célozza.  

Első lépésként közösségi tervezés keretében, személyes és csoportos beszélgetés formájában 

megtörténik a közösségi programok előkészítése, majd később azok megvalósítása és 

értékelése. További cél, hogy ebben a folyamatban az érintettek értsék meg a program 

szerepét és egymást. A közösségfejlesztő bevonásával megvalósítandó közösségi tervezési 

folyamatban minimum 10-15 főt kívánunk elérni alkalmanként, de magas lehet az egyéni 

konzultációk száma is – főként azokat a motivált, aktív és véleményformáló személyeket kell 

megtalálni, akik a közösségben, annak fejlesztésében kulcsszerepet vállalhatnak. A találkozási 

alkalmak számát a folyamat eredményessége határozza meg. 

Ezen túlmenően közösségi rendezvények megvalósítása tervezett, minden második 

projekthónapban, összesen 12 alkalommal a teljes projekt során. A programok a felnőttek és 

gyermekek számára egyaránt kínálnak programelemeket, de minden második alkalommal 

művészeti tevékenység is szerepel a tervben. Ezek látogatottsága a programelemektől függ, de 

várhatóan alkalmanként 50 fő is részt vehet ezeken a rendezvényeken. Ezen túlmenően 2 db 

Városrészi Családi Nap szervezését is tervezzük, mely az akcióterület lakosságának más 

városrészek lakosságával való integrációját is segíti. A tervezésbe be kívánjuk vonni a 

célcsoportot: helyszínválasztás, programelemek, lebonyolításban való részvétel tekintetében. 

E Családi Napok esetében nagyobb látogatottság, rendezvényenként akár 80-100 fő részvétele 

is prognosztizálható. 

A közösségi tevékenység közösségi klubfoglalkozásokkal egészül: két klubfoglalkozás 

(Családi klub, Kreatív klub) havonta 1-1 alkalommal, a projekt teljes futamideje alatt 

megvalósul, 2×24, összesen 48 alkalommal. A klubok tervezett kapacitása 10-15 fő/alkalom, 

de a klubok nyitottak, és a célcsoporttal közösen, az ő igényeikre alapozva, a projekt 

időszakában folyamatosan alakulhat a foglalkozások tematikáját, mely további résztvevőket is 

motiválhat a részvételre.  

                                                           
12

 Szerző: Dr. Nagyné Varga Ilona, Kiss Márta 



62 
 

A TOP-6.7.1 projektben tervezett beruházáshoz illeszkedik, továbbá az akcióterületen belüli 

és az akcióterület környezetében élők közötti esetleges feszültségek, csoportközi konfliktusok 

enyhítését célozza a kapcsolódó mediáció, mely külső szakértő bevonásával valósul meg. A 

mediáció elsősorban a felnőtt lakosságot célozza: kb. 20 család él a telepen, ha el tudjuk érni, 

hogy minden családból legalább 1 fő – várhatóan főként a nők – részt vegyen ezeken a 

találkozókon, akkor közvetve a célterület teljes lakosságához el tud jutni e szolgáltatás. A 

mediáció fókuszába kerülő kérdések/problématerületek – kik kerülnek be az infrastrukturális 

beruházásba? a saját tulajdonú házakban élők lakásai miért nem lesznek felújítva? kik 

kerülnek a képzésbe? miért nem foglalkozik a szociális munkás mindenkivel? stb. – szinte 

mindenkit érintenek valahogyan, így várhatóan lesz érdeklődés a szolgáltatás iránt. 

 

A folyamatos szociális munka a projekt teljes időtartama alatt biztosított lesz. A bevonandó 

szociális munkások – az útmutató előírásai szerint – személyenként max. 30 fő célcsoport 

tagot láthatnak el az akcióterületről. A 292 fős szegregátumban a 16-54 éves korú 

lakónépesség száma 147 fő (KSH, 2011.), közülük min. 80%-ukra vonatkozóan köztelező az 

egyéni terv készítése, így minimálisan 118 fő számára lesz elérhető ez a szolgáltatás, melyhez 

minimálisan 4 szociális munkás alkalmazása szükséges. A folyamatos szociális munkának 

része a fejlesztési tervek minimum 3 havonta történő felülvizsgálata. A személyes szolgáltatás 

az etikai szempontok, a kliens jogainak biztosítása mellett olyan módszerek alkalmazására 

épül, amelyek a kliens gondolkodásának irányát befolyásolják, segítik a negatív 

programozottság csökkentését, a pozitív énkép erősödését, a környezeti, társadalmi 

változásokkal kapcsolatos reális elvárások kialakulását, megértését, megalapozzák az 

infrastrukturális beruházást. A jól célzott egyéni tervek segítik a program szakmai 

megvalósulását is, hiszen fő célja az alapkompetenciák fejlesztése, mely a programban 

nyújtott képzések/tréningek/programok révén is elérhető, tehát a szociális munka segítheti a 

programok jobb kihasználtságát is.  

 

A Törekvés a foglalkoztatás elősegítésére c. tevékenység keretében a célcsoport heterogén 

összetételét figyelembe véve különböző bemeneti feltételekkel elérhető képzéseket 

terveztünk. A szegregátumban magas, 104 fő az aktív korú népességen belül a legfeljebb 

alapfokú végzettséggel rendelkezők száma, így számukra különböző kompetenciafejlesztő 

képzésekben lesz lehetőség részt venni, melyek segítik a munkaerőpiaci beilleszkedést, az 

önálló jövedelemszerző képesség fejlődését, valamint a fizikai környezet rendben tartását. A 

képzések több csoportban, 15 fő/csoport átlaglétszámmal tervezettek. A felkészítő programok, 
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képzések kapacitása jelenleg 165 fő, összesen 11 tréningcsoportban, így lesznek olyan 

résztvevők, akik akár több képzésben is részt vehetnek a program során, növelve ezzel 

esélyeiket. 

OKJ-s képzések is elérhetőek lesznek a projektben 2×15 fő számára. Míg a textiltermék-

összeállító képesítés nem igényel alapfokú végzettséget, addig a személy- és vagyonőr képzés 

bemeneti feltételei jóval szigorúbbak. Előbbinél várhatóan a jelentkezők száma többszöröse 

lesz az induló csoportlétszámnak, utóbbi esetében 47 potenciális jelentkező lehetséges, akik 

köre a büntetlen előélet előírás miatt tovább szűkülhet. 

A célcsoport számára lehetőséget biztosít a projekt, hogy a foglalkoztatás elősegítése céljából 

valamilyen klubjellegű szolgáltatásban vegyenek részt, mely alkalmas az önálló 

jövedelemtermelő képesség kialakítására/munkaaktivitás fejlesztésére. Elsősorban a képzések 

során megszerzendő, illetve megszerzett ismeretek előkészítését, elmélyítését, illetve szinten 

tartását kívánjuk klubformában segíteni: varróklub, és barkácsklub szerepel a kínálatban, 

összesen 96 órában. Klubonként, alkalmanként kb. 10-15 fős létszámmal lehet kalkulálni. 

 

A szegregátum területén élő 0-14 éves korú gyermekek számára természetvédelmi-, 

környezettudatos, élménypedagógiai programokat kínál a projekt. A gyermekek aránya a 

teljes lakosság 45%-a, (131 fő), bár e programok inkább az iskolás korúak számára 

nyújthatnak lehetőséget a kapcsolódásra. Összesen 8 db program, az alkalmanként min. 30 fő 

– szülőkkel együtt – részvételével zajló élménypedagógiai programok lehetőséget biztosítanak 

a nehezen tanítható készségek, mint együttműködés, bizalom, kommunikáció, önbizalom, 

beilleszkedés nem formális keretek között történő elsajátítására. A 19-20 család gyermekei a 

számítások szerint részt vehetnek szinte minden rendezvényen, de minden második 

rendezvényen biztosan ott lehetnek.  

 

A hátrányos helyzetű társadalmi csoportok egyik fő problémája a kedvezőtlen egészégi állapot, ill. az 

abból fakadó hátrányok, melyben a Törekvés az egészség fejlesztésére tevékenységelem kétféle 

módon kívánja segíteni a célcsoportot. Az Egészségfejlesztő tréning képzési keretek között 

nyújt lehetőséget korszerű ismeretek megszerzésére az egészségtudatosabb életmódra való 

átállással kapcsolatosan, 2×15 fő, összesen 30 fő számára, továbbá 2 db szűrőnap/ 

egészségtudatosságot népszerűsítő interaktív program is megrendezésre kerül. Utóbbi 2 

nagyobb rendezvény kapacitása alkalmas lehet akár a szegregátum egészének elérésére is, de 

alkalmanként min. 50 fő részt várhatóan vesz ezeken a rendezvényeken, hiszen a 

rendezvények tematikája minden korosztály számára kínál programelemeket. A célcsoport 
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részéről elvárásként fogalmazódott meg egyes szolgáltatásokhoz, információkhoz való 

ingyenes hozzájutás lehetősége, és ezek a programok a megelőző TÁMOP projektben is 

népszerűek voltak.  

A szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítására 2 fő tanácsadót tervez biztosítani a projekt: 

ügyintézést segítő tanácsadót, jogi tanácsadót. Összes kapacitásuk havi 18 óra (12+6). A 

résztvevők lehetőségei jelentősen korlátozottak az egyes szolgáltatások elérésében; vagy 

anyagi okok, vagy információhiány nehezíti a különböző ügyek intézését. Bár az ellátási 

formákat többnyire ismerik, igénylésük módját kevésbé, a határozatok, végzések, stb. 

értelmezéséhez segítséget igényelnek. Mindezek alapján a tervezett szolgáltatások iránt 

fokozott az igény a célcsoport részéről. A 432 órányi teljes tanácsadói kapacitás jelentős 

közvetlen segítség lesz a célcsoport számára. A 18 óra havi keret szinte megegyezik a 

családok számával, tehát akár havonta minden család részesülhet ebben a szolgáltatásban 

valamilyen ügye kapcsán. Természetesen lehetnek több időráfordítást igénylő tanácsadások is, 

ill. az átlagos havi tanácsadói órakeret is tud alkalmazkodni a résztvevők felmerülő 

igényeihez, hiszen várhatóan lesznek olyan időszakok (pl. beiskolázás, óvodáztatás), amikor a 

tanácsadó iránti igény fokozottabb lesz. 

 

A megvalósítás idejében a bűnmegelőzést, ill. közbiztonság javítását szolgáló 

szemléletformáló programok szervezése is tervezett. Ezek a programok jól kommunikálható 

módon helyezik a fókuszba pl. a drogprevenciót, a közösségi részvételen alapuló 

bűnmegelőzést. A program időtartama alatt 8 db kisebb tematikus és 2 db nagyobb 

rendezvény lebonyolítása tervezett. A kisebbek esetében kb. 30 fő részvételével 

számolhatunk, a nagyobbak akár 80-100 fő elérésére is alkalmasak lesznek, egyrészt a 

programelemek sokszínűsége, másrészt a több életkori csoport megszólítása révén. Vonzóvá 

teheti e programokat, hogy az információk átadása játékok, totók, bemutatók, előadások, 

csoportfoglalkozások révén valósul meg, a fő hangsúly a saját élmény szerzésén lesz. A 

rendezvények várhatóan hozzájárulnak a bűnelkövetési hajlandóság csökkenéséhez, a 

közbiztonsággal kapcsolatos társadalmi elvárások jobb megértéséhez. 

 

A tervezet programelemek kapacitásai lehetővé teszik, hogy egy-egy célcsoporttag több 

programelemben is részt vegyen, így a kompetenciafejlesztés sokoldalúan valósulhat meg. 

 

 



65 
 

Mellékletek 
 

1. sz. melléklet: Kérdőív-Lakossági igényfelmérés 

 

Kérdőív 

Lakossági Igényfelmérés 

Komplex Telep II. – Törteli út környéki szegregátum társadalmi felzárkóztatást célzó fejlesztése c. 

projektben 

 

1. A kérdezett neme  1 férfi   2 nő  

2. Melyik évben született?  19…….. 

3. Részt szokott-e venni 

a., közösségi programokon/rendezvényeken ? 

1. igen, mindig          2. ritkán          3. soha          4. nincs ilyen a környezetemben         5. nv/nt  

b., óvodai/iskolai programokon (pl.: családi napok, közös kirándulás)? 

1. igen, mindig          2. ritkán          3. soha          4. nincs ilyen a környezetemben         5. nv/nt  

c., sporteseményeken? 

1. igen, mindig          2. ritkán          3. soha          4. nincs ilyen a környezetemben         5. nv/nt  

d., közösségi és csoportos beszélgetéseken ? 

1. igen, mindig          2. ritkán          3. soha          4. nincs ilyen a környezetemben         5. nv/nt  

e., kulturális/hagyományápoló rendezvényeken (koncertek, táncház, főzés)? 

1. igen, mindig          2. ritkán          3. soha          4. nincs ilyen a környezetemben         5. nv/nt  

f.,képzéseken? 

1. igen, mindig          2. ritkán          3. soha          4. nincs ilyen a környezetem 

ben         5. nv/nt  

g.,egészségügyi programokon (pl.: szűrés, bemutató)? 

1. igen, mindig          2. ritkán          3. soha          4. nincs ilyen a környezetemben         5. nv/nt  
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4. Mennyire ítéli hasznosnak az alábbi rendezvényeket. (Értékelje az iskolai osztályzatok szerint 1- 

egyáltalán nem tartom hasznosnak; 5- nagyon hasznosnak tartom)? 

a., közösségi programok/rendezvények 

1 2 3 4 5 6 nv/nt 

b., óvodai/iskolai programok (pl.: családi nap, közös kirándulás) 

1 2 3 4 5 6 nv/nt 

c., sportesemény 

1 2 3 4 5 6 nv/nt 

d., közösségi és csoportos beszélgetéseken ? 

1 2 3 4 5 6 nv/nt 

e., kulturális/hagyomány ápoló rendezvények (koncertek, táncház, főzés) 

1 2 3 4 5 6 nv/nt 

f., képzés 

1 2 3 4 5 6 nv/nt 

g.,egészségügyi programokon (pl.: szűrés, bemutató)? 

1 2 3 4 5 6 nv/nt 

5., Ha lehetősége lenne milyen sűrűn venne részt ilyen rendezvényeken?  

 Hetente Havonta Negyedévente Évente Nem szeretnék 
ilyen 
rendezvényen 
részt venni 

NT 

közösségi 
programok/rendezvények 

      

óvodai/iskolai programok       

sportesemények       

közösségi és csoportos 
beszélgetések 

      

kulturális/hagyományápoló 
rendezvények 

      

képzések       

egészségügyi szűrések       

 

6., Mi a legmegfelelőbb időpont amikor el tudna jönni a rendezvényekre? 

 8-12 óra között    @  inkább hétvégén 

 12-16 óra között   @  inkább hétköznap 
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 16-18 óra között   @ mindegy 

 egyéb 
 

7.,Az eddigi tapasztalatai alapján ajánlaná –e a fent felsorolt rendezvényeket ismerőseinek? (1-5-ig 

tartó skálán jelezze 1- egyáltalán nem ajánlom; 5- ajánlom) 

a., közösségi programok/rendezvények 

1 2 3 4 5 6 nv/nt 

b., óvodai/iskolai programok (pl.: családi nap, közös kirándulás) 

1 2 3 4 5 6 nv/nt 

c., sportesemények 

1 2 3 4 5 6 nv/nt 

d., közösségi és csoportos beszélgetések 

1 2 3 4 5 6 nv/nt 

e., kulturális/hagyomány ápoló rendezvények (koncertek, táncház, főzés) 

1 2 3 4 5 6 nv/nt 

f., képzés 

1 2 3 4 5 6 nv/nt 

g., egészségügyi programok 

1 2 3 4 5 6 nv/nt 

 

8.,  Az alábbi képzések közül melyiken venne részt szívesen (1-5-ig tartó skálán jelezze 1- egyáltalán 

nem vennék rajta részt; 5- nagyon szívesen részt vennék rajta)? 

a., Alapkompetenciákat fejlesztő képzés (írás, olvasás, számolás gyakorlása stb.) 

1 2 3 4 5 6 nv/nt 

b., Textiltermék-összeállító (OKJ) 

1 2 3 4 5 6 nv/nt 

c., Általános lakókörnyezet karbantartási ismeretek  

1 2 3 4 5 6 nv/nt 

 

 



68 
 

d., Készségfejlesztő tréning (kommunikáció, konfliktuskezelés, kapcsolatfejlesztés) 

1 2 3 4 5 6 nv/nt 

c., Motivációs tréning ( mukaerőpiacra való visszatérés segítése) 

1 2 3 4 5 6 nv/nt 

d., Személyiségfejlesztő tréning ( önismeret, problémamegoldás) 

1 2 3 4 5 6 nv/nt 

e., Általános környezetvédelmi ismeretek (környezettudatos magatartás kialakítása) 

1 2 3 4 5 6 nv/nt 

f., Személy és vagyonőr (OKJ) 

1 2 3 4 5 6 nv/nt 

g., Egészségfejlesztő tréning  

1 2 3 4 5 6 nv/nt 

 

9., Értékelje az alábbi szempontokat fontosságuk szerint (1-egyáltalán nem fontos, 5- nagyon 

fontos)! 

A képzésen való részvételemet segíti:  

a., gyermekfelügyelet biztosítása   1 2 3 4 5 6 nv/nt 

b., megélhetési támogatás biztosítása 1 2 3 4 5 6 nv/nt 

c., tanszercsomag    1 2 3 4 5 6 nv/nt 

d., rugalmas  időbeosztás   1 2 3 4 5 6 nv/nt 

e., szociális munkás támogatása  1 2 3 4 5 6 nv/nt 

g., egyéb: ……………………………………………………………………………………………… 

h., egyéb:…………………………………………………………………………………………… 

 

10., Szívesen kapcsolódna-e a következő programokhoz (1-egyáltalán nem fontos, 5- nagyon 

fontos)! 

a., közösségi kertben történő termelés 

1 2 3 4 5 6 nv/nt 
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b., saját kertben gazdálkodás 

1 2 3 4 5 6 nv/nt 

c., varró  klub 

1 2 3 4 5 6 nv/nt 

d., ezermester klub (szerelés, javítás) 

1 2 3 4 5 6 nv/nt 

e.,film klub 

1 2 3 4 5 6 nv/nt 

j., egyéb …………………………………………………………… 

 

11., Szükségesnek tartja-e, hogy személyes életét a következő szakemberek segítsék (1-egyáltalán 

nem fontos, 5- nagyon fontos)! 

a., szociális munkás   1 2 3 4 5 6 nv/nt 

b., ügyintézést segítő tanácsadó 1 2 3 4 5 6 nv/nt 

c., jogi tanácsadó   1 2 3 4 5 6 nv/nt 

d., egyéb: ………………………………………………………………………………………………… 

12., Jelölje meg azokat a rendezvényeket amelyeken szívesen részt venne (több választ is 

megjelölhet).  

Táncház Koncert 

Közös főzés Vetélkedő 

Sorverseny Kézműves foglalkozás 

Beszélgetés/előadás Bűvész műsor 

Találkozás ismert emberekkel Találkozás ismert helyi emberekkel 

Hagyományőrző programok Filmvetítés 

Baba-mama börze Gyermekrajz pályázat/kiállítás 

Közös játékok Báb előadás 

Szendvics Bár nap Egyéb 
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2. sz. melléklet: Interjúk 

 

1. interjú 

Interjúalany: Balogh Ferenc – Generációk Együtt Egyesület 

Interjút készítette: Dr. Nagyné Varga Ilona 

 

Kérem, mutatkozzon be és beszéljen röviden arról, hogy mi a kapcsolata a teleppel, és milyen 

a kapcsolata a telepen lakókkal? 

Balogh Ferenc vagyok, a Generációk Együtt egyesület elnöke. A mi egyesületünk 10-12 éve 

működik. Hátrányos helyzetű emberekkel foglalkozunk, egészségüggyel, lakhatással, 

munkaerő hiányosságok segítségével. Én ahogy a programba belekerültem, én nagyon büszke 

vagyok erre, hogy vannak olyan emberek, akik igenis foglalkoznak a telepnek a gondjaival, 

problémáival. Mert aki oda kimegy, az látja, tényleg nagyon hátrányos helyzetű emberek 

élnek ott, akik nem tudnak kilépni az életbe. Olyan emberek, arra is büszke vagyok, a Vincze 

Lajos, és a Deák Sándor úr aki foglalkoznak az emberekkel, nemcsak akkor, mikor 

programok vannak, hanem előtte is sokat törődnek, az ott lakókkal. Én, mint azon kívül, hogy 

az egyesület elnöke, elég sok rokonom van ott, nagybátyja vagyok sok embernek, én is cigány 

vagyok, meg elég sok embert ismerek, meg rokonaim is vannak ott. A körülményekhez képest 

sajnos olyan programokban vesznek részt, hogy utána, ezek az embereket nem tudják 

egyszerűen alkalmazni. Mert addig, míg program van, járnak, megcsinálják, de utána 

munkalehetőség, vagy szociális helyzet, vagy bármilyen problémájuk nem oldódik meg. 

Ebben azok a kételyeim, hogy most ez a program is elkészül, elindult két éves program, és 

utána nem foglalkoznak vele. Vége a programnak, ugye ez rengeteg energiát erre szánunk, és 

utána nem foglalkoznak vele. 

 

Tehát kételyei vannak a program eredményességét illetően? 

Igen! Utána, mikor vége a programnak, vizsgát tesznek, vagy bizonyítványt szereznek, nincs 

az a cég, aki igen is hogy foglalkoztatná! Én nagyobb kihívás tennék, mint valaki, aki elvégez 

egy biztonsági őr tanfolyamot, vagy elvégez egy, gondolom iskolával rendelkező tanfolyamot, 

mert minimum 8 általános iskola kellene ehhez a képzettséghez. Hogy melyik cég az, aki ezt 

felveszi? Mutasson már nekem egyet, vagy mondjon már egyet cigányok közül, általános 

iskolával, aki biztonsági őr. Én 25 évig voltam katona, tudom mi a fegyelem, és a rend, meg 

hogyan kell ezekkel az emberekkel bánni. De ők sajnos vissza maradnak azért, mert nincs, aki 

foglalkoztassa őket! És nagy a hiányosság ebben a programban is, hogy sajnos rengetegen, 
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akik nem iskolai végzettségük a nullától a három osztályig! Elsősorban őket kéne 

fölzárkóztatni valahogy! Az előző programban igen sok pénzeket költöttek a telepre, de 

sajnos, az emberek csak addig kellenek. Én részt vettem az előző programban is. Wc-t szépen 

kimeszeltük, segítettünk ott egymásnak, öt konténer szemetet gyűjtöttünk. Szóval, én még azt 

mondom, hogy tudom, nagyon nehéz. A saját szemetüket, én láttam az emberen, hogy ott a 

konténer, és arra lusta, hogy beledobja! De ha szólnánk egymásnak, hogy fiú, miért nem a 

konténerbe dobod? Sokkal nagyobb odafigyeléssel lehetne ezt csinálni! Még elsősorban az ő 

körülöttük lévő házakat, telkeket, portájukat hozzák rendbe! Van egy program, a Váci egyház 

programja, most a kiskertek karbantartása. És egyesületünk mellett fel szeretnénk tárni azokat 

a kiskerteket, lakosokat, akik nem kényszerítésből, de felajánljuk a magokat, akkor az udvar 

rendbetétele, esetleg az én egyesületen támogatja azt is, hogy tiszta udvar, rendes ház szóval 

segítsenek nekem, segítsenek nekünk! És az önkormányzattal pedig úgy vesszük fel a 

kapcsolatot, hogy igen is kapcsolódunk mi is, aktívan, de nagyon aktívan ezeknek az 

életkörülményeknek a rendbe hozása. Büszke is vagyok arra, hogy nyolc lakás a felújítása, de 

sajnos vannak olyan magán lakások, hogy ott nem látom az előre lépést! Mert nincsen 

munkahelyük, nincsen fizetésük, gyesből, gyedből élnek, a gyerekekből, szóval ezek nem 

bírnak megmaradni! És hiába újítunk mi fel 8 lakást ebben a programban, utána ugyan oda 

fognak kerülni! Szét fogják bontani, le fogják bontani. 

 

Biztos ebben, hogy ez következik be? 

Biztos! A Tücsök, Hangya úton is jártam, annak a felújításában is részt vettem, ott más 

emberek laknak! De a legelhagyatottabb, a Motor utca telep! 

 

Elmondaná, hogy mi a különbség? 

Ott régóta közösség van, meg családi házak épültek, egymásra odafigyeltek. Tisztelték 

egymást a Tücsök Hangya utcán. Csak a másik nagy gondot, azt látom Szolnok városában, 

hogy sajnos hiába emeljük ki mi a hátrányos helyzetűeket, hiába adunk nekik lakásokat, akik 

azt megoldhatjuk, hogy fizessék a költségeiket, de sajnos jönnek ide vidékről az emberek, és 

ezt nem bírjuk! Ezt nem bírja az önkormányzat, vagy a hatóság ellenőrizni. Mert bejönnek 

ugyanúgy gyerekekkel, bejönnek Tiszaroffról, tudom, ismerem őket, Tiszasülyről 5 6 család 

is bejött most! Persze, rokonok a cigányok. 

 

Hová jönnek be? 

A rokonokhoz, ide! 
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Csak  a Tücsök Hangyára? 

Tücsök Hangya. 

 

És a Motor útra is? 

Persze, természetes, mindenhova! 

 

Tehát akkor jönnek vidékről a cigány családok? 

A családok, és itt maradnak. Sajnos sokan a házassággal akik családonként benősülnek 

egymáshoz! És egyből adódik, hogy vidékről is jönnek be! 

 

Amikor azt mondta, hogy a Tücsök Hangya úton, ott közösség van, volt, és a családok együtt 

tudtak, ez nem igaz a szegregátumra? 

Nem! 

 

Ott nem annyira, igaz? 

Nem azért, mert a Tücsök Hangya utcán el vannak választva a lakások, különálló kerítések 

vannak, akkor fészerek vannak, ahol a kis anyagját oda elbírja rakni. Egymást megszólják, 

hogy az udvarán rengeteg holmi van szétdobálva, ott másabb! És azt tapasztalom, nagyon 

sokat járok ki a Tücsök Hangya utcára, ott megyek el, a bátyám ott lakik nem messze, és 

mentünk is ki Vincze Lajossal, meg Deák Sanyival voltunk, hogy ott igen is, már rászoktak, 

mióta felújították a lakásokat, hogy a konténerbe belerakják a szemetet! 

 

És a Motor Törtelin a helyzetet az is befolyásolhatja, hogy más az épületek kialakítása? 

Itt is szalagházak vannak, sorházak vannak, csak közte, a két ház között kerítést húztak 

egymáshoz! Ő gondozza, rendben tartja, és figyelnek egymásra. És olyat nem hallottam, hogy 

a másiktól elveszi! A cigányoknál nem jellemző az, hogy egymástól lopjanak! Egymástól 

elveszik! 

 

A Motor Törtelin viszont ez a jellemző? 

A Motoron sajnos! Ott nincsenek szoros kapcsolatok, mint az övé, az enyém. Úgy gondolják, 

hogy minden a miénk. 
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Minden a miénk. És ebből következően egészen más az életmód, mint a Tücsök Hangyán. 

Hát sokkal hátrányosabb helyzetben élnek a Motor Törtelin, mint a Tücsök Hangya utcában! 

Ezek már egy kicsit modernizálódtak, tisztábbak, fürdőszobával rendelkeznek, satöbbi. 

Szóval, még iskolába is a gyerekeket, látszik rajta, hogy iskola-óvoda. 

 

És hány család él a telepen? Milyenek az ő kapcsolataik?  

Sok család van! Ez is rokon, az is rokon, így mondják azt! Sok család van! Én, ha 

családoknak a vezetőit, a Kisebbségi Önkormányzat tudna segíteni, hogy azok menjenek ki 

ellenőrizni, vagy mennek beszélgetni, és akkor ők tudják, megpróbálják egymást rábeszélni, 

hogy figyeljél már ide, most teérted jöttünk, neked segíteni akarunk, az életkörülményeiden, 

neked segíteni akarunk, akkor igenis, álljál be a sorba! Egy cigány ember ezt sokkal jobban 

szívére veszi ő tőlem, mint itt bárki! 

 

Így van! Akkor a Kozák Ferenc az, aki segítene a szervezésben. 

A Kozák Ferenc igen. 

 

Felesége? 

Felesége is, igen! 

 

Ők már benne vannak a programban. Ők fognak ebben dolgozni! Térjünk vissza a 

családokra.  

Hát főleg az emberek, az apjuk mindenkinek. Van egy vezér, úgy hívjuk, hogy tényleg az 

apja, az anyja, szülők, nagyszülők, ezek egy csapat! Ők irányítják a családokat. 

 

És hány ilyen apa van ott? Hogy látja?  

Csak közösen tudnánk ezt megmondani! Ilyen ismert ember, a Gáspár Jóskát, az nagyon 

bírnám javasolni! A Robi, az nagyon az nagyon tud! A Robi az nagyon sokat tett! 

 

A Hecker Róbert? 

Hecker Robi, aki a közösségért nagyon sokat tett! Ő benne is van a programokban, meg 

tényleg hallgatnak is, meg tisztelik, becsülik, meg segít az embereken! Munkalehetőségben is! 

Mert sajnos úgy vannak, hogy más munkák nincsenek, csak közmunka! És én szégyellem azt, 

hogy egy gyönyörű szép fiatal lány, és elkezd, közmunkában söpröget! És egy fiatal, egy 

egészséges, egy szép. 
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Milyen lehetőség lehetne számukra? 

Vagy szakmát tanulna, vagy takarítana, ne az utcán! És ez a hátránya ennek, hogy semmi 

lehetőségük nincsen, közmunkán kívül! A KHP-nál a felügyelőbizottságnál én vagyok. 

Tényleg, az rengeteget tud segíteni! Most én azt mondom, hogy 10 évvel ezelőtt én 

felügyelőbizottságban tag voltam, de Julikával is, meg a mostani vezetővel is, rengeteget 

segítenek! Most hétvégén is volt, berendeltek, mentek szívesen a sógorom rendkívüli 

munkára! De az egyetlen egy cég, aki a KHT-n segített! 

 

Igen dolgoznak a Munkalehetőség a Jövőértnél és dolgoznak a Hecker Róbertnél? 

Róbertnél bérmunkákat az önkormányzat által, a szociális segélytől, vagy beteglátogatás, 

satöbbi. Ő azon a területen jobban benne van! Meg még tudja is! Ő oda bírja hívni az 

embereket, mert vannak a háta mögött emberek! 

 

Visszatérek újra, hogy ha nagyon jól ismeri a területet, mely családok a meghatározóak? 

Egy olyan 10-15 család, most hány családja van, azt ők tudják a helyszínen! Nyilvántartás 

sajnos nincs! És ez a baj, hogy ez annyira változó! Mert lehet, hogy már több család van! 

 

Gyorsan változik? 

Gyorsan, mert jönnek be a rokonok, a lányok, ide bejönnek ide! Befogadják a cigányok, mert 

nincs olyan, hogy nem fogadják be őket! Ez a baj, hogy befogadják őket! 

 

Akkor ők hogy járnak iskolába, akiket befogadnak? 

Ez az! Hát a szülő egy kicsit normális körülmények között élt ott, ahonnan jött, akkor ő 

természetesen gyerekét beíratja óvodába, iskolába. Itt kér egy bejelentőt, akihez megy, 

befogadja, akkor így okmányirodán keresztül be tud jelentkezni. Akkor már jogosult az 

óvodára, iskolára, satöbbi. Hát így bírnak segíteni, de ez csak, az én megoldásom az, hogy 

felszámolni teljesen! 

 

Azt látja megoldásnak? 

A nyolc lakásra nem jut! Kimegyünk egy év múlva, jegyzőkönyvet csinálunk, 

lefényképezünk, levideózunk, mindent lehet megcsinálni! Szeretném, ha a két éves program 

után, visszamennénk fél évvel utána! Hogy mik történtek? Mert Tücsök Hangya úton ezt meg 

bírták! Így, hogy elválasztották őket, meg ő maguknak látják az önkormányzati lakásokat. 
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Hát nyilván, ő a programban írt felelősséget az önkormányzati felelős, Deák Sándorral 

beszélgetek. Tehát erre most nem tudok válaszolni, hogy ez a városnak a programja! 

Szerintem Sanyiék is tudják nagyon jól, hogy megkezdjük, utána lebontják szabályosan! Erre, 

a Tulipán felé, ott is van egy telep, és ahhoz, tessék elhinni, sírva fakadok! Én fejlesztettem a 

csapattal! Húsboltot csináltam, mindent megcsináltunk a környéken. De sajnos az ottani 

teleplakók ugyanúgy jönnek be vidékről az emberek, és a szomszédnak meg családi háza van, 

mindent elloptak tőlük! Hiába van rendőr, látom naponta ötször, hatszor elmegy a rendőrség. 

Vannak olyan öregasszonyok, nem mernek elmenni ötven méterre! Az én fiam, azt küldöm, 

és az vásárol be neki! Én úgy sajnálom ezt. 

 

Ez melyik utca? 

Ez a Tulipán utca! 

 

Igen? 

Ott már majdnem mindenki eladta a házát, menekülnek onnan! Rengeteg üres ház van! 

A fiam segít a fiatalokat is összeszedi! Meg oktatta őket egyesületen belül, most is 

karácsonykor az egyesületen belül kaptunk ajándékokat, süteményeket, péksüteményeket, 

kenyeret, már szóltak is, hogy menjünk 23.án délben. Szóval itt ez a legnagyobb baj, a 

munkalehetőség! Sajnos! 

Meg a tanulás! És mivel lehet a tanulásra motiválni? 

Még a tanulást el is végeznék, csak utána következő, ez a katasztrófa! Mert aki mondta, hogy 

persze, én is cigány dolgozó vagyok, én is felveszem a támogatást érte, és felszolgálót 

iskoláztatna kettőt! 

 

Azt lehet érzékelni, hogy van ellentét a különbség miatt a telepen élők, meg a Tücsök Hangyán 

élők között, és hogy a Laposon, meg a Motor Törtelin lakók, ezt így érzékelem. 

Nincsen, egymás között nem háborúznak, veszekednek, tehát szerintem ilyen nincs! Most, 

hogy a kamerákat kirakták, sokkal nagyobb fegyelem van!  

 

A kamerák kerültek a szolgáltató ponthoz? 

Igen, és a Tücsök Hangya utcán is. 

A kamera az rengeteget jelent megelőzés, meg nagyon segítette! És nem is hallom, hogy a 

vagonok feltörése satöbbi, mert a kamera ezt lehetővé tette! Elsőnek a gyerekeket engedték a 

szülők, kisgyerek, 5-6-12 éves, azért! 
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Probléma is, hogy nagyon jelen van a drog a telepen. 

Az, sajnos! 

 

És hogy gyerekeket is érint. Ez igaz? Ezt tapasztalja? 

Ezt nem tapasztalom, hanem biztos vagyok benne! Sajnos ez a gond, hogy az értékéért 

mindent! Lopás, betörés, és ez nem tudom, hogy lehetne megállítani! De én úgy látom, hogy 

foglalkozás a gyerekekkel, de ez a baj, hogy a nyolc általános iskolát kéne velük elvégeztetni, 

és akkor utána olyan lehetőségük lenne nekik, hogy na, itt van, elvégezted ezt a tanfolyamot, 

egy targoncavezetői tanfolyamot, itt van, targoncával 50 embert keresnek!  

Leírtuk 10 évvel ezelőtt, hogy milyen lehetőségek vannak. 

 

Mi lenne a megoldás? 

Én azt mondom erre, hogy könnyű a Vargásnak most a Szolnoki kutak! Mert cigánynak 

mondom magam, cigányként felveszem a lehetőségeket, minden! Mert sok mindent lehet 

fölvenni rá, a bérbe, a járulékba, satöbbi. Nincs megoldás avval, hogy mi magyarok vagyunk, 

de cigánynak vallja magát! Mikor nem is cigány! 

 

Mert van, aki így csinálja? 

Igen, és cigánynak vallja magát, és akkor ez segítséget ad neki a vállalkozás fenntartásához, 

például. De azért mondom, hogy a cigányok között a különbség, meg az ellentétek, mert 

vannak nagyon szegény cigányok, akik élnek a Motor utcán, ők a legszegényebbek, akkor 

vannak egy kis közepesek, utána egy jobb módúak. Ezek mindig azokkal van nagyon napi 

kapcsolatban, amihez tartoznak. A szegények a nagyon szegényekkel napi kapcsolatban van, 

a jobban menő, vagy iskolázottak, az már egy kicsit megint, akik egy kicsit gazdagabbak, 

vagy benne vannak az életben, azok megint! 

 

Vannak nagyon gazdagok is, nem? 

Nem tudom, jó módúak vannak! 

Hát igen, vannak a nagyon jó módúak, akiknek tényleg egyetemre, főiskolára járnak a 

családjaik, és megtehetik mert minden lehetőségük meg van! 

 

Milyen arányú? 

Legszegényebb 40 százalék.  
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És akkor még ezen belül is van, mert a Törteli a szegényebb. 

Hát azért mondom, 40 biztos van! A telepről a legszegényebbek. Ők már kiemelkedtek onnan, 

tanácsi lakásban, egy kicsit más! 

Ők már a jobb módúakba tartoznak? 

Hát közép, nem kerülnek a jobb módúba!  

 

Tehát akkor ez a 40 százalék is tovább osztódik? 

Hát igen, nagyon szegényre, nagyon-nagyon szegényre. 

 

A középső réteget mi jellemzi? 

Aki már lakást kapott, vagy lakást bírt venni, faluhelyen, vagy itt valahol, vagy 

önkormányzati lakást, és van munkahelye van, fizeti a rezsit a lakbért, satöbbi. 

 

Ők hány százalék? 

Hát, olyan 15, a legszegényebbek olyan huszonöt, húsz fölött! A leges legszegényebbek! Már 

tücsök utca is közepes, kicsivel jobbak! 

Húsz százalék, akikre azt mondjuk, hogy kicsit tehetősebb. Nem nagyon gazdag, csak 

tehetősebb. Olyan magyarokkal egy szintbe! 

 

Az átlag magyar család mintája? 

Énnekem is van három családom, reggeltől estig dolgoznak, hála isten mindegyiknek munkája 

van, gyerekei, most az unokám egyetemre jelentkezett, főiskolára, leérettségiznek, szakmát 

tanulnak. Attól függ, hogy neveltek minket! Ez az egész erről szól. Én Tiszasülyről jöttem be, 

mezőgazdasági gépszerelőt Kenderesen végeztem. Utána eljöttem katonának, 25 évig katona 

voltam. Közben leérettségiztem, gazdaságit elvégeztem. Én Szolnokért sok mindent tettem, 

azért mert én a szolnokiakért harcolok! Nem az összességében, egyesületként, arról szól az 

egész! Mert pályázati lehetőség volt, akkor pályáztunk. 

Az egyesületemben, évek óta a jól tanulók, jól sportolók kapnak. Csak az én egyesületem 

kapja meg a támogatást, az egyesületen keresztül kapják meg a hátrányos helyzetűek. Ez most 

három egész öttized átlag volt, aminél kapott, azt hiszem 80 fő kapott ebből. Vincze Lajos 

segítségével, amúgy tényleg, nagyon sokat köszönhetek neki, évek óta ő harcolja ki, meg ő 

csinálja, és így közösen együttműködés megállapodás alapján segítünk nekik! 
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Azt kérdezném, hogy ön azt mondja, hogy bizonyos szempontból reménytelen a dolog. Kételyei 

vannak, az eredményt illetően? 

Hát igen! Mert papíron sok mindent lehet csinálni! De utána, ott helyben, hogy mit tudunk 

utána csinálni? 

 

Tehát a nagy kérdés az, hogy mi lesz a program után? 

Ezek a legnagyobb kételyeim! Mert most el is jön, elhívjuk beszélni, hogy jöjjenek el, 

vegyenek részt. Mert elhívjuk, én nagyon szívesen kimegyek önökkel a telepre, összeszedjük 

a csapatot, kimegyünk, hogyha egy kicsit jobb idő lesz, mi hívjuk össze, meg a Hecker 

Robiék. De utána? 

 

Tehát azt mondja, hogy akik itt laknak, azokkal nem lehet két év alatt olyan eredményt elérni, 

hogy már el lehet engedni a kezüket? 

El lehet engedni, csak ki veszi föl őket? Az a kérdés, hogy ki ad neki munkát? A 

munkalehetőségen kívül ki ad neki?  

 

Mindenki tudna dolgozni? 

Én szerintem, hogy ha már látja azt, hogy van értelme, hogy látja a többitől, akkor tudna 

dolgozni. Hogy ő elmegy a gyárba, dolgozik 8 óra hosszát, akkor én is megyek 8 óra hosszára 

dolgozni! A cigányban nincs benne, hogy dolgozzon! A gyárba nem megy el, azt mondja, 

mert 8 órát kell dolgozni! Itt elsétál, szóval, az meg szégyen! Szedi a szemetet, 8 órából 4 óra 

hosszát, járkál. Nem a munka a szégyen! 

 

Egyet értünk! 

Nem a munka szégyen! Az, hogy látja azt, hogy valami foglalkozása van neki! Hogy elmegy 

reggel! Nem a munka szégyen! Szóval, csak az a szégyen, hogy olyan emberek, akik másra is 

képesek lennének, csak ezt csinálják. 

 

Tehát az egyik nagy probléma a grog, ugye ha drog van, akkor semmi gond! Mert az napi 

kérdés! 

Hát droggal az én családon nem foglalkozik! Ez így van! Hogy ami utána van, hogy 

kapcsolatok mennek szét! Mert ezek utána nem tudják, mit csinálnak! Azért vannak a 

börtönben! 



79 
 

Beszélgettem ott anyákkal, akik azt mondják, hogy meghülyül a gyerek a drogtól! Nem tud 

mit csinálni!  

 

Én azért mondom, hogy ezt a programot prominens személyeket kell felkérni erre! Akik ott 

élnek velük, ismerik. Mondjon olyanokat? Kikre gondol? 

Hát a Gáspár család, a Balogh család. Szóval az mondom, hogy 

Igen. Ott élnek közvetlen, és azt mondjuk, hogy ezek egy kicsit kiemelkedtek a Motor útról! 

Hogy őket kéne elsősorban őrájuk hatni!  

 

Kire még? 

Ezt meg kéne kérdezni, hogy belefolynak-e ők ebbe? Azért mondom, hogy legközelebbi 

találkozásnál én megmondom, kik azok, akik azt mondják, hogy na itt vagyok, segítek! Én 

magyarokat most hiába viszek! Az én egyesületem is hiába van tele magyarokkal. 

 

Jó hát ez a fenntarthatóság kérdése, az mindig kulcskérdés. Behívtuk a Sárkány Máriát, ebbe 

a támogató csoportba, és behívtuk a Zsákai Jánost. Ővelük milyen a kapcsolata? 

Jó! Tisztelnek, meg hallgatnak rám. Én is segítettem nekik az Egyesületen belül, bútorokat 

vittem ki nekik. 

 

Köszönöm a beszélgetést! 

 

2. interjú 

Interjúalany: Hecker Róbert – Kornéliusz Háza Missziós Egyesület 

Interjút készítette: Dr. Nagyné Varga Ilona 

 

Hecker Róberttel, a közösségi klubfoglalkozás tematikájáról beszélgetünk, ami tehát havonta 

egy alkalmat jelent, és a célcsoportja ezeknek a klubfoglalkozásoknak a szegregátum egésze. 

Arról beszélünk, hogy hogyan célozzunk, illetve milyen tematika legyen. Parancsolj! 

Tehát, én azt javasolnám, hogy az ifjúságot célozzuk meg azzal, hogy az ifjúság számára 

tartott foglalkozásokra bejönnek mindig az idősebbek is. Na most a tematikát nézve úgy 

gondolom, hogy azokat az értékeket, megszólító témákat vettem én elő, amelyek az ő 

életvezetésükből a kitörési pontokat mutatnák meg. Tehát egyfajta motivációt kapnának újból, 

és újból figyelemfelkeltés címén, annál többet most jelenleg nem lehet bevállalni. Azt, hogy 
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létezik egy másfajta élet, létezik számukra lehetőség, és esély, hogy másfajta módon éljenek! 

És ez egyfajta reménység, meg erőforrás arra, hogy ezt ne felejtsék el. Ez egy emlékeztető 

tulajdonképpen arra, hogy egyrészt mi sem adtuk őket föl, másrész hogy ők sem adják föl. És 

akkor, hát ennek a tematikáját dolgoznánk ott ki. Most én arra gondolok, hogy igazán az lenne 

a jó, hogy ha ez olyan építkezés lenne, amely az ő gondolataikra épülne. Tehát, hogy ami az 

előző alkalmon előjött a beszélgetésekben, hogy arra reflektálva építenénk ki a következőt. 

Tehát, ilyen rugalmasabb jellegű lenne, és akkor most elkezdenénk, most úgyis van amellett 

egy ifjúság, hogy holnap tudok megint menni, és akkor meglátom, hogy hol tartanak, mi 

foglalkoztatja őket, most ki maradt, és utána erre lehetne építeni. 

 

Nagyon jó! Van-e ennek eszközigénye, hogy látod most? 

Hát eszközigénye tulajdonképpen nincsen, ami van, az, hogy kell mindig valami jutalmazás, 

az fontos! Mert, hogy úgy kezdenénk, hogy egy közösségi játékkal. Ott minimális, olyanok 

hogy mit tudom én, zsírkréta, papír, olló, színes papír, ilyenek. A nyáron majd kellenek 

sporteszközök, ez mindenképpen fontos. Ilyenekre gondolok, hogy ugrókötél, labda; nagyon 

jó lenne, hogy végre azt a focipályát össze tudnánk hozni, ahhoz ilyen kiskapuk, összerakható 

kiskapuk kellenének. De más gyakorlatilag nem kell. 

 

Jó, tehát úgy működik, hogy abban a helyiségben úgy elméletben olyan 10-15 ember fér el. Az 

ott működőképes, a tapasztalataid alapján, ott a szolgáltató pontban? 

Igen! 

 

Ha bővülne a létszám, akkor tudsz helyet biztosítani? 

Hát szerintem, hát akkor ott mondjuk helyben nem. Ha bővülne a létszám, akkor ott helyben 

nem. Nyáron igen, mert akkor kint vagyunk a parton, csak akkor van figyelemelterelés, mert 

ez így van, hogy öt perc, többet nem figyelnek egyszerre. És akkor kimennek, az ilyen. 

 

Arra kérlek, hogy abból a szempontból mutatkozz be, ami a komplex telepprogram II-vel 

kapcsolatos és szakmai életutadból lehet fontos. 

A telepprogram kapcsán a szakmai múltam, az a Cigány pasztorációs tevékenység, ennek a 

kezdete 32 évvel ezelőtt indult, akkor még Csepelen, a csepeli cigány közösségben, majd 

utána Borsodban, Alsózsolcán, a cigánytelepen. Utána, ahogy idekerültem Szolnokra, jártam 

ki Abonyba, az ottani cigány közösségbe. És itt Szolnokon pedig az intenzív cigány 

kapcsolatok. Intenzív, ilyen irányú tevékenység már nem egyházi keretben, hanem egy 
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önkormányzati programon belül. Azaz Újvárosi Humán Fejlesztési Program, ami 2009-ben 

kezdődött. Úgyhogy ezek a sarokpontjai ennek a múltnak. 

Ez egy rendkívül széles tapasztalati bázist jelent a Szolnok város cigány lakosságáról.  

 

Először azt kérdezem, hogy hogyan látod a szegregátumban, ez egy meglehetősen jól 

körülhatárolt területet jelent. Először, erről beszélj kérlek, vagy kezdjük azzal, hogy hogyan 

látod a cigány lakosság helyzetét, és úgy szűkítjük a kört? 

Azt gondolom, hogy ezt a Motor úti közösséget nem lehet a cigány közösséggel azonosítani, 

és nem is lehet azokból az ismérvekből levezetni. Tehát ez egy teljesen speciális közeg. Azért 

kezdeném külön ezzel, mert hogyha a kettőt összemossuk, akkor nagyon hamar súlyos 

szakmai félreértések is előjöhetnek! Tehát a telepnek a múltja az nagyon fontos! A telep 

tulajdonképpen egy mintaprojekt kapcsán jött létre, nagyon szép, rendezett lakások voltak. 

Amikor ez létrejött, akkor volt külön telepgondnok, CB rádió, közösségi programok voltak. 

Tehát ez nemcsak cigányoknak, hanem a környezetükben élőknek is nemcsak egy elfogadott, 

hanem egy etalon volt! Tehát itt nem lehet úgy kiindulni, hogy ez a telep úgy jött létre, hogy 

ideköltöztek valahonnan, és ez eleve egy nyomortanya, ez nem így volt! Szeretném kiemelni 

azt a törekvést, egy központi törekvést, hogy itt nemcsak kulturáltan, hanem értékteremtő 

módon legyenek együtt az emberek. Ami aztán ezt az egészet derékba törte, az volt, hogy a 

rendszerváltás után elkezdődött egy elvándorlási folyamat. Ez tulajdonképpen egy spontán 

telepmegszűnési programnak is felfogható, mert akik itt voltak, azok törekvő családok voltak, 

tehát ott nem voltak deviáns elemek, ez egységesen kimondható. És ezek a törekvő családok 

még természetesen el akartak még innen is jönni, mert ez akkor is egy cigánytelep volt. És 

akkor eljöttek, és ott maradtak a lakások. Nem volt erre egy koncepció, hogy akkor most 

helyette hozzunk be olyanokat, akik nem törekvők, de még nem tartanak itt. Hanem akkor 

ebből fakadóan az történt, egyrészt ott maradtak gazdátlan a lakások, de több esetben ez egy 

gazdasági haszonszerzésnek adott alapot, mert akkor kiadta, eladta a lakását, és most is 

vannak ilyen lakások, sőt! Ez az általános tulajdonviszony most is, hogy a nem tudom kinek a 

kicsodája, az, aki eredetileg tulajdonos, akitől ezt kapta, pedig ez elvileg önkormányzati lakás 

lenne, vagy lehet, hogy az megvette, nem tudom, de már régen nem lakik benne. Tehát ez a 

telep inkább pénzügyi haszonszerzésnek lett az eszköze, és innentől már azt mondom, hogy 

lecsúszott emberek húzták meg magukat hosszabb-rövidebb ideig, és nagyon fontos, hogy 

olyanok kerültek akkor ide le, akiknek nem voltak szolnoki kötődéseik, nem volt egy olyan 

szocializációs gátlás, hogy ismerték a szomszédokat, nem akartak szégyent hozni magukra, 

meg a gyerekeikre. Bocsánat, ez is benne van, ezt is tudni kell, hogy ha lopni megyünk, akkor 
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nem itt lopunk, hanem  mit tudom én, elmegyek vidékre, és ott nincs belőle gáz. Itt nincs ilyen 

gátlás. És akkor erre ugye automatikusan rátelepedett a kriminalitás, bűnözés. Ami viszont az 

utóbbi időben már nagyon felgyorsult, és nagyon tragikus méreteket öltött. Mert az, hogy öt 

éves gyerekek kábítóznak, hogy megy a lányfuttatás, tehát nem lehet közösségről beszélni! 

Atomizálódó csapat ez, akiknek a lába alól teljesen kicsúszott a talaj! Hogy nincsenek 

vezéregyéniségek, akik vissza tudnák fogni. Hogy gyakorlatilag minden ilyen rövid távú 

haszonszerzésre épül. Tehát itt, amire szoktak panaszkodni, hogy ezt is leépítik, meg azt is 

ellopják! Hogy itt mindenki csak a mának, vagy nem is a mának, a pillanatnak él! És - vannak 

még olyanok, nagyon kevesen, - akik még valahová törekednének, törekszenek, azoknak 

egyetlenegy vágya, hogy innen elkerüljenek! Tehát énnekem az a szakmai véleményem, hogy 

ez a telep halálra van ítélve! Ha ez nem egy klasszikus telep, nem egy olyan cigány közösség, 

amelyik szegény, amelyiknek segíteni kell. Nincs, akikre lehetne építeni, hanem egy teljesen 

atomizálódott csapat, ahol az első lépés – ha akar egyáltalán ezzel bárki foglalkozni – az 

lenne, hogy egy közösséget kéne létrehozni. És akkor klasszikus módon, először egy 

közösségi magot, és akkor azok közé szervezni az egész többi társaságot. De ez csak 

rendszeres szociális munkával mehetne. Mert onnantól kezdve, hogy például a villanyt is 

mindenki lopja és hogy ezt büntetlenül lehet csinálni, egészen odáig, hogy a kábítószer 

kereskedelem nagy üzemben, nagymértékben folyik, folyamatos a dílerkedés, a prostitúció a 

gyerekektől kezdve a fiatal lányokig. Ezt így csak akkor lehetne, ha nem az történik – most 

megint egy példát mondok –, hogy néha kiszállnak a kommandósok, és végigvernek 

mindenkit. Tehát ez így nem fog működni. Meg úgy sem, hogy mi belefáradtunk, és hadd 

csinálják, úgy is egymást ölik, tehát ezek a realitások! Na most itt én azt tapasztaltam – mert 

csináltunk ott ifjúsági klubot másfél évig korábban is –, hogy van egy nagyon egyértelmű 

vágy arra, és a családsegítősök is ezt tudják visszaigazolni, hogy normális emberek, hát ők is 

így fogadják ezt, tehát a nem telepiek jöjjenek közéjük, tisztelettel, szeretettel fogadják. 

Például a védőnőknél is a Szabóné, ő is idős, egy ilyen személy közöttük. Akiktől akarnak ők 

tanulni, tehát nincs ez lefutva, nem egy ilyen bezárt, betokosodott csapatról van szó. Viszont 

csak hosszú távon, mert ők pszichésen is el vannak már annyira amortizálódva, de a drogoktól 

is egyébként. Rendszeres droghasználók az anyukák is! Tehát ezzel is összefügg, 

gyógyszeresek, mit tudom én. De pszichésen is úgy el vannak amortizálódva, állandóan 

üvöltöznek, normál beszélgetésben egy ilyen magas feszültségű vibrálás lép fel, ez sem a 

cigányságnak a jellegzetessége, hanem ezek a totál idegileg, kikészült emberek, tényleg ezt 

kell látni. Hogy jó, ha egyszer ez van, ha kiordítozta magát, utána lehet majd egy kicsit. Hogy 

egyszerre türelemmel vagyok, meghallgatom, nem veszem magamra, és akkor szépen. De 
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tényleg annyira, hát a koncentrációs mélység is annyira alacsony, annyira átlagon aluli, tehát 

azért mondom, hogy maximum 5 percre lehet, és akkor utána ki fog menni. Tehát, hogy nem 

tud nyugton leülni, mert annyi feszültség van benne, amit maximum a drogokkal tud oldani, 

egyébként semmi mással! Tehát ott van egy totál kilátástalan élethelyzet, néz ki a fejéből, és 

nem tud magával mit kezdeni! A környezete pedig még jobban húzza lefelé! Tehát azért 

mondom, hogy itt hosszú távon is ezért sajnálom, mikor megindultak ezek a folyamatok, akár 

az előző telepprogram kapcsán, de mondjuk a mi ifjúsági klubunk kapcsán is ez volt, és akkor 

egyszer csak derékba törik! Különféle okok miatt, ezt el tudom fogadni, ezek valós okok. De 

ha derékba törik, ezt tudjuk magunkról is, hogy sokkal nehezebb egy csalódott embert talpra 

állítani, mint valamit elkezdeni motiválni! Mert azt lépésről lépésre, még ha kis lépésekben is 

előre haladni. Ezek azért úgy csapódnak le náluk, hát ez is probléma, hogy mi csak a 

pályázatra kellünk! És ha erre még az is rájön – és ez megint csak háttér információ –, hogy 

figyelj, akkor most bekerülsz a pályázatba, akkor ennyit, és ennyit adsz nekem ezért, abból a 

pénzből, amit te kapsz támogatásként, akkor ez nyilvánvalóan benne is van, mert ez egy 

megélhetési forrás. Hát ezek megélhetési dolgok. Vagy a kábítószerből, vagy a pályázatból 

éljen meg, teljesen mindegy, gyakorlatilag ugyanarról szól. Most hogyha én azon a szinten 

vagyok, hogy a napi betevőre kell, vagy arról szól, hogy ez nekem az egzisztenciám kapcsán 

fontos, teljesen mindegy. Na most ezért mondom azt, hogy nehéz, addig amíg ez a fajta 

munka érvényesül nehéz ezt a dolgot úgy hasznosítani, hogy ez egy előrelépés legyen 

számukra. És ebben az előrelépésben ezt a pályázattól teljesen függetlenül úgy gondolom, 

hogy ezt végig kellene gondolni! Mi lenne az a minimális szolgáltatás, közösségformáló, tök 

mindegy, hogy most van pályázat, vagy nincs, folyamatosan fenn tudunk tartani. Ez lenne 

szerintem a legfontosabb az egészben! 

 

Mi lenne a minimális szolgáltatás?  

Tehát amikor például elkészült egy aszfaltozás, csatornázás, satöbbi, akkor le tudtunk menni, 

mondtam is a kollégának, és hát megértette, hogy ez másképp van tervezve. Mi lett volna 

akkor, hogyha a főút ugyanolyan Törteli lakos felé vezet, azt megcsinálják hosszabb részen, 

itt mondjuk megcsinálják a járdát a benti részen, marad mondjuk útstabilizáció, satöbbi, és 

összehoznak két közösséget. Mert itt most ugye nagy probléma az, hogy van egy lakos a 

motor útról, és akkor ez konkrét közösségfejlesztő lépés. Hogy akkor azt mondjuk, hogy 

ugyanaz a réteg tulajdonképpen, nem teszünk állandóan különbséget, amivel csak állandóan 

növeljük a feszültséget, hanem szisztematikusan dolgozunk, hogy ez a két közösség közel 

legyen egymáshoz, és ezen keresztül jobban tudjanak egymásnak segíteni. Mert eddig csak 
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üzleti kapcsolatban voltak, és kábítószer, ilyen üzleti kapcsolatokon van egymáshoz kötődés. 

Amikor meg muszáj, vagy lakossági konzultációkon próbáltuk őket összehozni, most is lesz 

majd ilyen lakossági konzultáció a Csillagpont házban, jön majd az Iván, és idehívjuk majd a 

Laposiakat is. Ezek nagyon nehéz dolgok! Itt állandóan van egy ilyen rivalizáció is, meg egy 

kivételezés is, amit a pályázati konstrukciók is felerősítenek. És olyan jó lenne, hogyha ez a 

jövőben tudatos lenne, hogy itt kezeljük ezt a csapatot, és akkor így, ha együtt vannak, 

egymásra hatnak. De a Laposiak nem egy rossz réteg egyáltalán! Ott van öntudat, van a család 

satöbbi, akik határozottan mondják, hogy viselkedtek, mit csináltok, meg mit tudom én. De 

hogyha lehetne őket érintetté tenni, hogy titeket is akarunk segíteni, próbáljátok meg együtt, 

ez például a Motor útiaknak egy nagy segítség! 

 

Tehát a Lapos, és Motor úti rész közti feszültség az tapintható, nem csak tapintható, hanem 

nyilvánvaló. 

Igen! 

 

És lenézés kölcsönös? 

A lenézés a Laposiak felől, a Motor útiak felől pedig egyszerűen oda sem illenek be! Tehát ők 

maximum a kábítószer kapcsán vannak kapcsolatban. Persze így van, és a magyar 

kapcsolatok felé is így van! Tehát a magyar közösség az megint úgy csapódik le, hogy vannak 

lakossági fórumok, hogy hova megy el egy csomó pénz, és akkor mi pedig nem kapunk 

semmit, gyerekeink nem kapnak semmit, azok meg úgyis csak elherdálják, meg 

szétlopkodják,. De nagyon sok igazság van egyébként, főleg úgy, hogy most megint mondok 

példát az előző telepprogram kapcsán. Ha bekerülnek ezek a műanyag nyílászárók, meg 

mindenféle, és akkor utána ők azt eladják, akkor tényleg mi a francnak kellett azt oda betenni? 

Hát hogy boldog boldogtalannak, mi brigádunkból is voltak ott segíteni, falazni, satöbbi, és 

akkor nem hogy megköszönték volna, hanem még a biciklit is ellopták! Tehát akkor, most 

akkor tulajdonképpen anélkül, hogy ők segítenének magukon, az ő brigádjuk lenne ebben az 

érdekelt, Laposban biztos ilyen elő nem fordul! Hát nem tudom hányszor, oda is járok 

rendszeresen, semmi ilyen probléma nincsen! Mondjuk tőlem még nem loptak a Motor úton, 

de ott azért a közegben ez benne van! Nem is a lopás, nem az a probléma, hanem az, hogy 

nem tudom megbecsülni! Tehát az, amit én kapok, hát az úgysem az enyém! Csak egy 

pillanatnyi valami, nincs hozzá kötődés. 

 

 



85 
 

Tehát akkor teljesen más sajátosságok, életmód, érték. 

Hát ez egy tipikusan lumpen réteg! Hát ez nem cigány réteg! Ez egy tipikus lumpen réteg. És 

itt tök mindegy, hogy ki van itt, ez egy annyira dezorientált, szétesett, atomizálódó csoport, és 

egy olyan, amiben a kábítószernek, a bűnözésnek nagyon nagy terepe van! Azt sajnos ki kell 

mondani, hogy rákos fekély, rákos daganat a város testén! És ez azért jó példa, mert ha 

energiát pumpálsz bele, akkor az a rákos fekély növekszik, de nem gyógyul! Tényleg, én azt 

az egy megoldást látom, hogy ott ki kell emelni mindenkit, aki nem odavaló, és 

tulajdonképpen azt mondanám, hogy azt a telepet meg kéne szüntetni! Mert az eredeti 

funkcióját, azt maximálisan betöltötte abban az első generációban, akik itt voltak, a 

rendszerváltás után, azt nagyon sajnálom, hogy akkor lehetett volna még megfogni, hát a 

hatóság, hogy engedte ezt a folyamatot, hogy nem állt a sarkára! Nem jöttek akkor ki a 

rendőrök, amikor elkezdték lopni az áramot, akkor nem jött ki a hatóság, és nem tiltotta meg, 

a jogcím nélküli lakosokat nem pakolta ki, stb.! És akkor egyszerűen szemet hunytak e felett! 

És most már gyakorlatilag mindenki olyan, aki itt él! Tehát most mit csinálnak vele? Tehát én 

úgy gondolom, hogy ez a szisztematikus lebontása az egésznek, az nagyon fontos! 

 

Ott a Kerék út, nem? 

Hát, minimálisan! Tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy annyira szétloptak, hogy 

életveszélyes, akkor azt már nem újítják föl! Na de most is, benne van a telepprogramban, 

hogy fölújítanak lakásokat, sőt! Még építenek is! Tehát nem értem! Mert akkor ott ki fog 

lakni? Ha ez a lumpen réteg lakik ott, akkor bocsánat, adtunk egy pofont a szarnak, másképp 

nem tudom mondani. Mások oda nem fognak költözni! Tehát annak volna értelme, hogyha azt 

mondjuk, mint ahogy annak idején, mikor Farkas Flórián volt a telepgondnok akkoriban, hogy 

odaköltöztetünk egy agilis valakit, gatyába rázza a bandát! Na de hát most erről van szó? Mert 

én nem tudok erről! És akkor ez a felújítás megint, hogy fog történni? Mennek ki milliók, és 

ez tényleg joggal irritálja az embereket, mert nincs mögötte az a fajta, hogy mondjam,az a 

fajta hozadék, amelyre én azt mondom, igen, ebből lesz valami! 

 

Azt mondod, hogy megszólítható még egy szűk réteg? 

Igen. 

 

És nem véletlen, hogy ifjúságról van szó. Ez a szűk réteg milyen arányú, hogy gondolod? 

Hát nézd, akiket lehet úgy mozgatni, az szerintem, hát az egy húri, aki egyébként meg is él 

ebből a dologból. Aztán van, aki nálunk polgárőr is volt régebben. Vele lehet még így 
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beszélni, a felesége is valamilyen módon motiválható, és megmondom őszintén, hogy mást 

nem tudok a telepről! Akivel úgy lehetne foglalkozni, hogy akik mondjuk, őrájuk hallgatnak, 

a közelében van, az még mondjuk, lehet 2-3 család, mert családanyával mondjuk több, mert a 

rokonság ott lakik. De akik úgy alapból, azok úgy láthatók, hogy anyagilag lesz 

érdekeltségük, de amúgy egyébként belső motivációjuk szerintem nem nagyon van. 

 

Akkor lehet, hogy - ha jól értelek - az egész közösségnek építője nincs, nem találni megfelelő 

kapcsolatot?  

Hát az egész programnak szerintem, tehát én ha ilyen programot vezetnék, akkor azt 

mondanám, hogy a közösség építés lenne a közepe! És ezt, én soha nem gondolom, mert az 

életem sem erről szól, hogy ez reménytelen lenne! Tehát ezt meg kell csinálni! Csak akkor 

kell belefogni, ha folyamatos fenntarthatóságot biztosít, mert a csalódás az visszavet még a 

kezdőpont előtti részre! 

 

És ha belegondolunk, itt már több csalódás volt! 

Igen! 

 

Munka, és bizalom - a TKKI-val -, tehát hogy itt ezeket a hullámokat nem tudja ez a csoport 

tolerálni. Illetve, hogy akkor éppen az történt, hogy akkor megérti, és úgy fordítja le, hogy 

igen, ez egy megélhetési forrás! Tehát most nem ezt akarjuk! Tehát ez nem megélhetési forrás, 

hanem egy személyiségfejlesztés, közösségfejlesztés. 

Na, és akkor ez alapján mikor, és hogyan van, hogy úgy mondjam a hatékonyság, hogy más 

célcsoportokhoz, vagy más csoportokkal együtt hassunk? Ugye ez a nagy kérdés! Hogy maga 

a program kiírása azt mondja, hogy a teljes program a résztvevők 25%-ában érintheti más 

területről. Mert azért kell törődni azzal, hogy a befogadásuk, általában a szegregátumban 

élők, és a környezetükben élők közötti kapcsolatteremtés is fókusz. Milyen esélyek vannak, és 

milyen módszerek? Hogyan látod ezt? 

Hát én ezt elengedhetetlenül fontosnak tartom, hogy a 25 százalék az meglegyen! Éppen 

azért, mert maguk között vannak, és ha maguk között vannak, akkor borzasztóan erős a lefelé 

húzó erő! És egészen odáig, hogy majd drogozni fognak majd a tanfolyamon is! Tehát ezek 

ilyen gyakorlati következmények! 
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Ma beszélgettünk erről, hogy a nem ott élő nem ül le az ott élővel egy csoportba. 

Hát nem, azért ennyire nem! De azt mindenképpen szerintem meg kellene csinálni, hogy az 

elején kellene egy ilyen összeszoktató tréning! Ahol megismerik egymást, ahol – hogy 

mondjam – motiválják is egymást, és én arra nagyon ügyelnék, hogy ne legyen olyan csoport, 

ahol csak ők vannak! Mert a Motor útiak, ha csak ők vannak egymás között, akkor a régi 

viselkedésminták, a rosszak, ezek fognak dominálni! És nem lehet velük bírni! Én 

mindenképpen azt gondolom, hogy szisztematikusan meg kellene keverni a csoportokat, és 

arra ügyelni, amennyire lehet, hogy minden csoportban legyen egy összetartó, nem oda 

tartozó mag, két-három-négy srác, vagy nő, mindegy! Akik határozottan tudnak 

szembeszegülni. Tehát akkora nagy ellentétek azért nincsenek! De ezt föl kell építeni! És én 

azt mondanám, egyébként még az is beleférne, hogy a tanárnak legyen olyan bizalmasa, aki 

Motor úti a csoportban! És bízzon rá bizonyos feladatokat, mondjuk a csoportvezetőit, vagy 

mit tudom én! Hogy legyen egy ilyen kontroll, hogy igen, fölvállaljuk, hogy bizony, a Motor 

útiakkal nagyon nehéz. 

 

Különleges adottságokkal kell rendelkeznie annak a személynek! 

Igen! De én azt gondolom, és ez a tapasztalatom, hogy sok tehetséges ember van azok közt, 

akik képzetlenek, hogyha bizalmat kapnak, hogyha szárnyakat kapnak, akkor tényleg tudnak 

pozitív irányba motiválni. 

De ilyenkor azt szoktuk mondani, hogy integrálás, vagy bevonás előtt saját közegében érezze 

magát biztonságban, melegedjen meg, mielőtt ki tudna menni a hidegre! Hogyha ő 

megerősödik, akkor kap egy szakmai lehetőséget egy képzésben 

Csak itt az a probléma, hogy miután ők egymás között, és a való életben is, a 

megmelegedésben is, totál a hülyeség felé viszik egymást! Tehát ezt beviszed oda a képzésbe, 

akkor ugyanott folytatja! Most azzal mit értünk el? Kellene valaki, kellene egy csoportvezér, 

az a fontos! Akikben van gátlás, meg hogy a tanulás, az azért van, hogy tanuljak, tehát most 

ökörködünk, vagy akármi. Meg majd csak letelik valahogy! Hanem tényleg, ezért jöttem ide, 

meg másrészt pedig a Motor útnak tényleg rossz híre van, mindenki előtt rossz híre van! Aki 

hajlandó velük együtt leülni egy iskolapadba, annak én nagyobb kompetenciákat adnék! Tehát 

az, hogy egyszer, igen, tessék! Éppen azért, mert nem akarom azt, hogy akkor őket is elvigye 

a drog! Tehát ez reális veszély! Hogy akkor behozzák, és a csoport nyomása viszi azokat is 

lefelé, akik még próbálnák magukat tartani! És akkor ennek úgy lehet ellenállni, hogy akkor 

azt mondom, hogy kapsz plusz felelősségeket! Amelyek már a státuszt látva igen arra 

köteleznek, hogy neked máshogy kell viselkedned! Sőt! Számon is kérheted a másikat, hogy 
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akkor ő miért így? Ennyi! Mert egyébként teljesen igazad van, egyébként megmelegedni, 

satöbbi azt úgy kell, de itt ebben a dezorientált csapatban, ez nem fog működni, egyszerűen 

csak folytatni fogja azokat a mintákat! 

 

Mi van, ami még szakmai kérdés, és úgy gondolod, hogy fontos, és hogy állunk a 

pasztorációval ebben a közegben? Mennyire szólíthatók meg? 

Én azt gondolom, hogy fogékonyak mindenféle érzelmi üzenetre, és a pasztorációt inkább úgy 

fogalmaznám meg, hogy fogékonyak a szeretet minden formájára, meg megnyilvánulására. 

Amikor tisztelettel közelít valaki feléjük, az elesettségük, és a megvetettségük dacára. Tehát 

azt nem gondolnám, hogy klasszikus pasztorációról lehetne itt beszélni, mint egy cigány 

közösség, azt nem látom. A napokban, ott van egy ilyen kezdeményezés, hogy háznál jövünk 

össze szombaton, de én nem látom élőnek a helyzetet. De azt szoktam csinálni, hogy 

őstörténeteket bele szoktam csempészni, mint egy értékhordozót. És akkor mesélek nekik, és 

akkor erről beszélgetünk, amennyire tudnak beszélgetni, és akkor az úgy tetszik nekik. 

 

Az elképzelhető, hogy vezetnél egy klubot, aminek eddig nem adtál nevet? 

Legyen családi klub, igen. 

 

Jó, családi klub! Ez elképzelhető, hogy Laposiak is jönnek? 

Hát, hogyha megkérem a barátaimat, akkor át fognak jönni, de úgy maguktól nem fognak 

átjönni!  

 

Nyilván más kapcsolatokkal. 

Igen! 

 

Még akkor beszéljük arról, hogy milyen közösségek élnek Szolnokon. 

Hát Szolnokon, ugye ami nagyon fontos, hogy a meghatározó cigány népközösség, az ugye az 

oláh népközösség. De ez azt is jelenti, hogy egy olyan népközösség, amelynek erősebb a 

kötődése saját hagyományaihoz. Na, most ez nagyon fontos tiszteletben tartani, mert ezek a 

hagyományok, ezek érzékennyé is tesznek bizonyos dolgokat. Most ezeket nem akarom 

részletesen kibontani, mert nem ide tartozik. Egyszerűen az élet helyzetek. Amikor ide 

mozgósítani akarunk egy programra, akkor azt milyen informális csatornán csináljuk? Ez 

például alapvető, hogy egy cigány közösség hogy működik, akkor azon keresztül meg tudjuk 

oldani! De ha nem veszünk tudomást, akkor nem fog működni semmi! Tehát a családokban 
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meg kell szólítani az úgynevezett ősanyákat, az ősanyák pedig, ha tetszik nekik a dolog, 

mozgósítják az egész rokonságot. Másként nem fog működni a dolog! 

 

Szolnokon hány ilyen van? 

Hát most egy pontos számot nem tudok neked mondani. Nagyobb családban, az oláh cigány 

családokban vannak ilyen ősanyák. De van a brigádomban mondjuk kisebb közösségeket 

nézve még legalább kettő, vagy három. Nagyon furcsa ellentmondás, hogy kifelé a cigány 

kultúra férfiközpontú, de egyáltalán nem az! Tehát a férfiak azok tulajdonképpen, 

akármennyire most csúnyán hangzik, de ilyen függelékei tulajdonképpen a nőknek, sokkal 

inkább, mint mondjuk, egy magyar társadalomban mondjuk. Mert ott is van mondjuk ez az 

elkorcsosult férfi képlet, nem erről van szó! Itt van egy olyan szervező erő, ami a családot 

szervezi, ahol a férfi van a kirakatban, de nem ő osztja a lapokat! Például ezeknél az anyáknál 

az megfigyelhető, hogy közösségi döntéseknél is az ő szavuk a döntő. Őket kérdezik meg, 

őhozzájuk mennek satöbbi.  

 

Az informális csatornákat említetted, hogy ismernünk kell az informális csatornákat. 

Hát azt gondolom, hogy zártak, azt kell mondjam, nagyon zártak, olyannyira, hogy az egyes 

családok is, mint egy klán úgy működnek. Viszont ez a zártság ott ahol megint egy érzelmi 

kötődés jön létre, ott kinyílik. És akkor családtaggá válik az ember. Na most ez egy nagyon 

fontos összefüggés, mert akkor családtagként is kell viselkedni! Nem lehet úgy családtag az 

ember, hogy nem családtagként viselkedik! Ennek ugye van egy csomó kihívása, és kockázata 

is persze, de a cigánykultúra csak így működik! Mind a mai napig! Az teljesen mindegy, hogy 

milyen fajta cigány az ember – vagy családként tud működni, van sehogy! És minden 

beavatkozás, ami ezt nem veszi észre, az bukásra van ítélve! Nem tudom, azt hiszem az X-

faktorból az Oláh Gergő, ő vezeti a Roma Soul-t, ez egy nagyon tehetséges cigánybanda. És 

ők is, múltkor hallottam a cigány félórában, mert velük foglalkoztak, családként működnek. 

Közösen mennek kajáért, barátok, satöbbi, és így zenélnek! És az elképzelhetetlen, hogy van 

egy pár magyar, aki jött oda szólista, vagy akármi, és azt mondta, hogy ő is ennek a baráti 

közösségnek a része, eredetileg csak azt mondta, hogy vendégzenészként jöttem, hát ez csak 

így tud működni! Ha nem így működik, megette a fene! Aki nem így akarja működtetni, 

előbb-utóbb megbukik! Ezt nem lehet máshogy csinálni! 
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Érzelmi funkciók? 

Érzelmi funkciók, de természetesen van gazdasági vonzata is, de az nem feltétlenül azt jelenti, 

hogy most itt bárkit ki akarnak használni! De azt jelenti, hogy azt érzékeltetni kell, hogy a 

dolgaink közösek. Most nem igénylik azt, hogy a pénztárcánk is közös legyen! De a 

dolgainknak közöseknek kell lennie, persze ebben benne vannak a pénzünk is! Ez oda-vissza 

működik! Tehát egyszer én szorulok meg, de és is ugyanúgy meg vagyok segítve. A 

cigánykultúra, az közösségben él, az összes többi, az pedig az alkalmazkodás, és a túlélésről 

szól. Miután mindig kisebbségben, üldözötten, lenézetten éltek, hatalmas nagy repertoárja van 

ennek az alkalmazkodásnak, és ezt az alkalmazkodást nagyon sokszor összetévesztik az 

együttműködéssel. Azt, hogy most jön egy magyar, és mindenfélét összemagyaráz, itt muszáj 

alkalmazkodni, nincs pénzünk, az egy dolog! És akkor persze, egy bizonyos részben 

együttműködünk velük, de egyébként semmi közünk nincs egymáshoz, ez abban fog 

megnyilvánulni, hogy már kéne valami elköteleződés, akkor egyszerűen nem vagyunk ott, és 

ez nem a megbízhatatlanságunk miatt van, hanem azért, mert nem vagy családtag! Ezért 

hagyjál minket békén. Ha viszont családtag vagy, akkor viszont nagyon sok mindent 

megteszünk egymásért! Olyan, amit soha a magyarok nem csinálnának! Tehát, itt volt olyan, 

hogy nem volt közfogi, nem tudtam pénzt adni, nem mentek el sehova máshová, nem mentek, 

inkább éheztek, azt mondták, hogy ez a családjuk! És akkor itt dolgoztak. És akkor volt egy 

hónapra 20-30 ezer forintjuk. És akkor utána volt másfél hónap akkor bejött, és akkor itt 

maradtak. Melyik magyar maradna itt? Egyik sem! 

Nem, hát egy családot nem hagy el az ember! Hát ez nem így működik! Hát ha én azt 

mondom, hogy elmegyek, akkor ő úgy érzi, hogy én kitagadom, kitaszítom, vagy nem 

vállalok már többet közösséget vele! Én ezt nem tapasztaltam, hogy változna! Az, hogy ebben 

vannak bizonyos lazulások, de azt látom, de persze, hogy ezt a lazulást nem tapasztalom! 

Tehát az, hogy az én generációm mondja, hogy ó, hát az öregeknek nagyon sokáig ott a 

tisztelet, ezt tapasztalom! De mondjuk a fiataloknál megint azt tapasztalom, hogy ez a családi 

kötelék nagyon erős! Tehát nem látom, hogy akkor most úgy lépnének ki ebből, mint a 

magyar társadalom a hatvanas évektől lehet megfigyelni, hogy megszűnik minden ilyen 

kötelék, és akkor mindenki magának él egy kis különálló szigeten. Hát most, én nem vagyok 

jós, de évszázadok óta, sőt, évezredek óta a közösség így működik. Tehát ez – bocsánat – 

olyan, mint a zsidóság! Vagy az örmények! Hát hogy tudták túlélni? Hát csak így! Most mi a 

valószínűsége annak, hogy egyszer csak már majd nem így élnek? Szerintem egy százalék 

sem! Ezért nem gondolnám, hogy ez így meg fog változni. 
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Van még egy olyan tapasztalatod, amit elmondanál?  

Tudod, a polgármesterrel beszéltem két évvel ezelőtt, hogy kijött a telepre, és mondja, hogy 

milyen szörnyű, mennyi pénzt adtunk erre, és nem látszik. És tényleg, hogy mennyi pénz, és 

egyre rosszabb lesz tőle! Mert hogy így! És így nem szabad! Tehát vagy adunk valamit, és 

folytatni tudjuk, vagy inkább ne adjunk semmit! És a pályázat – önmagában nem látható a 

folytatás, inkább ne legyen! Az operatőr a tv-ből, még kommentet írtam, kijött ide fotózni a 

telepre, és akkor lefotózta a szeméttel teli házakat. De csak azt fotózta, és akkor kiderült, hogy 

milyen szörnyű állapotok vannak itt, stb. Na persze jöttek ezek a rasszista dumák, hogy akkor 

mindegyiket ki kéne nyírni, stb. Szóval ez aztán tényleg, abszurd. Mondom kijöttél ide, 

legalább mutattál volna más portákat is! Azokat miért nem fotóztad le? Vagy azt a közösségi 

házat? Na most lehet így beállítani, de kinek jó ez? Aztán nem volt válasz.  

 

3. interjú 

Interjúalany: Kozák Ferenc – Szolnok Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

Interjút készítette: Lázár Edit 

 

Kérem, mutatkozzon be és beszéljen arról, hogy milyen a kapcsolata a szegregátumban 

élőkkel? 

Tehát Kozák Ferenc vagyok, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke. A városban lévő 

szegregátumok minden területén, a Tücsök, Hangya, de szomszédos Katona József, Üteg út, 

és a szomszédos Törteli út környékén 2006-óta elnökként napi kapcsolatot tartok a hátrányos 

helyzetű családokkal. Ismerem az életvitelüket, ismerem a helyzetüket, és minden problémát 

meg szoktak osztani velem. Az ő életük javításával próbálunk valamilyen szinten, a 

lehetőségekhez mérten segíteni. 

 

Mit tudna mondani, ha 5-6 mondattal kellene bemutatni a területen élők helyzetét? 

Hát elég nyomoros helyzetben élnek, a családok. Többsége olyan életvitelben él, hogy ahol 8-

10 gyerek, meg 6-7 család, családanyák, családapák, nagyanyák, nagyapákkal együtt lakva, 

tehát így nehéz az élet most. És a lakhatási életkivitelük elég silány, hát nehéz helyzetek 

vannak. 
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Melyek az eddigi tapasztalataik, és eredményeik? 

Hát többek között a roma nemzetiségi önkormányzat, a városi integrációs bizottsággal, a 

családokat próbálta bevonni különböző programokba részt vettek a szegregált részeken élő 

családok is amelyben a megélhetési lehetőségében elősegítettük őket. Megélhetési, konkrétan 

jövedelem, és egyéb, ilyen pótlóként adott adományokat. 

 

Milyen igényeket, szükségleteket tart fontosnak? Most a szegregátumról beszélünk!  

A higiénia, higiéniai problémákat lenne jó javítani, az ottani lakhatási lehetőséghez. Angol 

vécé, fürdő, mosakodási lehetőség, és normális helyiségeket a gyerekeknek javítani. Ide értve 

két szoba, másfél szoba, de legalább három szobát a nagycsaládosok részére. Azért hogy ugye 

azokat az a normál elhelyezéseket tudják biztosítani a gyerekek részére. Hát azt javasolnám, 

hogy minden családnak megadni ezt a lehetőséget, hogy el tudják helyezni a gyerekeiket 

otthon. Akinek öt gyereke van, mert három gyerek minimum van minden családnak de több 

is, és említettem, hogy nagymama, nagypapa, hozzátartozók is laknak a családoknál. Tehát ők 

a szűkösen élnek, amiben élnek. Abban egy kicsit motiválni őket, úgy, hogy ők is tudhassák 

azt, hogy egy normál családot hogy lehet nevelni, és lehetőséget biztosítani. Vagy 

gyerekszobájuk is legyen a gyerekeknek, hogy tudhassák azt - odáig el tudjanak jutni - hogy 

legyen egy kis asztal, székek, hogy tudhassanak tanulni, vagy mesét nézni a külön szobában. 

Tehát ezt a higiéniai helyzetet szeretnénk őnekik is biztosíttatni pályázaton, egyéb 

programokon keresztül és ezeket a motivációs tréningeket is szeretnénk javasolni. Meg ami a 

legfontosabb a családban - ezt a Humán Szolgáltató Központ is szokta végezni - tehát hogyan 

tudják beosztani a keresetet, a jövedelmet. Hogy egy kicsit motiválni arra, hogy az életben 

igenis vannak olyan kritériumok, meg elvárások, hogy ugye nemcsak - tisztelet a kivételnek - 

italra, vagy drogra, hanem kenyérre, tejre, egyéb élelmiszere költenénk azt a kis pénzt és a 

juttatásokat és a jövedelmüket. Tehát nagyon sok olyan feladat van, elvárás a szakemberek 

részéről, amiket nekik, azoknak a családoknak, kell megtanulni. Én azt gondolom, hogy nem 

lesz könnyű helyzetük, már ezt említettem először, és többször, de ennek a kihívásnak, a 

szakembereknek igenis oda kell tenni magukat, hogy ezeket a helyzeteket, ezeket a 

problémákat küszöböljük ki annyira, hogy tudjunk eljutni olyan pontig, hogy eredményeket 

tudjunk hozni. Tehát van mit tenni a Törteli, Motor úton, van mit végezni. Remélem, hogy a 

partnerségek meglesznek, de engem, nemcsak 

 mint a Roma Önkormányzat vezetőjét, hanem mint személyiséget, Kozák Ferencet, 

tisztelnek. Azt a tiszteletet általában mindenkitől megkapom és megkapjuk. Az elvárásokat 

meg én meg szoktam tőlük kérni, meg van, mikor szigorúan, hogy igen is, ezeket meg kell 
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tenni, meg kell lépni, mert ez csak az ő javukat szolgálja! Tehát remélem, hogy ebben a 

programban is, ugyanúgy, mint az előzőekben, ott is megcsináltuk a pályázatnak megfelelően 

a tanuló programot. Eredményt is hozott a telepen, mert 48 család lakott ezen a telepen, és 

már most csak 13 család van. Innentől is már látszik az, hogy igenis az integráció megtörtént. 

A feladat terveknek is részben eleget tett a város, és mondhatom azt is, hogy a roma 

önkormányzat együttműködésével hatékonyan végeztük mi is ebben a feladatunkat. 

 

Ha az igényeket, szükségleteket fontossági sorrendbe kellene állítani, mi lenne a legfontosabb 

és hogyan folytatódna a sorrend? 

Ami a legfontosabb lenne részükre, azaz angol wc, a tusoló, tehát az elvárások, a higiéniai 

elvárásoknak, amit én tartok legfontosabbnak. Meg az, hogy legalább négy órákat - ahogy 

eddig is vannak felvéve - villanyellátásuk legyen, víz legyen, akár bent a házban is. Tehát az 

infrastruktúra, elvárások legyenek meg minden család részére. És onnan tudnánk építkezni, 

tehát már amikor az infrastruktúrája megvan ezeknek a lakosoknak, és akkor onnan tudunk 

elvárni bizonyos dolgokat, hogy a gyerekeknek meg legyen mosva a kezük, meg legyenek 

mosakodva, el tudjanak normálisan menni az iskolába, óvodába. Ne mondja azt az óvónő, 

vagy a tanárnő, hogy kisfiam, menjél ki a mosdóba, és mossál kezet! Mert általában vannak 

ilyenek! Tehát én sajnálom a gyerekeket, és a családokat is, hogy ilyen kivitelben élünk még 

mindig, a 21. században! Reméljük, hogy ez a program megvalósítja azt, hogy ezeket a 

lehetőségeket felhasználják! Nem tudom, hogy kielégítő-e a gondolat. 

 

Az igények, és szükségletek kielégítésében, amiről mi eddig beszéltünk, mi az, amiben ön 

feladatot tudna vállalni? 

Tehát, a roma önkormányzat, először is a megszervezésében, a programok megtartásában, és 

a kommunikációban, ami a bevont személyek kommunikációt jelenti. A tájékoztatásokat, 

információkat biztosítanánk, biztosítanék az ott lakóknak. Mert vannak olyan gondolatok, 

vannak olyan kinyilvánulások - nem lebecsülöm őket - hogy nem értik, ezeket a 

kommunikációkat párhuzamosan tolmácsolni a családoknak. Ezt itt úgy gondoltam, hogy 

ilyen lakossági fórumot, családi látogatással tudnám ezeket biztosítani. Hát még fontosnak 

tartanám a roma önkormányzat részéről azokat a célzott programokat, amik hasonlóan előtte 

is történtek a programok, ott is jelentős személyiség voltam. Fontos volt - a csúnyán mondva 

hát -, hogy ellopták a kilincseket, meg problémák történtek. És úgy tudtuk ezt irányítani, 

kezelni a dolgokat. Hát fontos a mi részvételünk, nem azért, hogy bent legyünk a programban, 

hanem hogy eredményesebb legyen a program. Maga a tekintély szükséges olyannak akit ők 
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elfogadnak. Azért nekem van egy másik elvárásom van olyan is amit ők velem szemben nem 

tehetnek meg! Tehát ez egy roma, cigány mentalitás, egymáshoz tisztelettel nyilvánulnak 

meg. Mert nem mindegy, hogy kinek, hogyan nyilvánulnak meg, és mit ígérnek meg! Mert 

most egy példát mondok, hogyha önnek megígérik, hogy holnap ott lesznek, és nem mennek, 

el, de hogyha én nekem ígérik és mégsem mennek el, mert akkor azt mondom neki, nekem te 

nem ezt mondtad! Ezt megígérted! Más az egymáshoz lévő kapcsolat és elvárások, de oda 

vissza alapon ők is, a bizalmat ugyanúgy érezzék bennem, ugyanúgy ahogy az én elvárom a 

föltételeket, feladatokat. Nem lesz könnyű, megint azt mondom! Nem lesz könnyű! 

 

És utolsó kérdésként, mit javasol, hogy feltétlenül bekerüljön ebbe a projektbe? 

Hát, én azt szeretném, hogy amikor lehetőséget kaptunk, a munkaügytől, hogy ezek a 

közfoglalkoztatásuknál olyan kritériumokat, és olyan lehetőségeket állítottak fel, hogy vannak 

olyan feladatkörök, ami sok mindenkinek ad munkát. Mivel ezt a város pályázta meg, és a 

város irányításával megbíztak a bizonyos szervezeteket, egyesületeket, őket és a 

tevékenységek mellé még személyeket. Én azt gondolom, hogy meg kéne nézni, a 

megélhetési támogatás, anyagi vonzatát, hogy lehetne más irányba, más foglalkoztatási 

alapon, vagy esetleg feltételekkel bevonni őket, és hát megélhetési támogatást, esetleg olyanra 

fordítani, ami a programot eredményesebbé tenné. Ide gondolok adományokra is, mosópor, 

kiskert felújításra, nem tudom, a pályázatba ez benne van-e? Hogyha benne van, akkor egy 

másikra, tehát fákra, vagy kerítésre. Tehát leellenőrizni, hogy milyen lehetőség van a 

közfoglalkoztatottak bevonására, ebben a pályázatban. Hogy mivel a városnak van olyan 

gondja, és lehetősége, hogy közfoglalkoztatottakat alkalmazhat, és ő jelöli meg a 

közfoglalkoztatottnak a területét, tehát a foglalkoztatását. Akár ebben a rendszerben, nem 

muszáj, lenne, mondjuk 8 órában, hanem mondjuk négy órában, és azt, amit megkaphatná, a 

másik kiegészítőnek megkaphatná a megélhetési támogatást. És akkor így kiegészülhetne egy 

egész jövedelmi lehetőséghez. A mai rendszernek a közfoglalkozatási költségének az 

összegével. Hogy azért próbáljuk már ne leamortizálni őket a keresetben, hanem próbáljuk 

inkább őket motiválni a nagyobb lehetőségekhez. Hogy a mi általunk elvégzett munkának is 

legyen eredménye, hogy a megélhetése nehogy visszaessen. Hát ezt tudjuk, hogy a 

közfoglalkoztatás mindig öt évre szól. Ezt lehet ismételni a második időszakban is, és ebben 

akár polgármester urat javasolnám, vagy annak megbízottját. Valamilyen, megnézni azt a 

lehetőséget, hogy a közfoglalkoztatásba, a programokba bevont családtagokat hogy lehetne 

behelyezni. Hány főről van szó összesen? 

118 főt von be a program a szegregátumból.  
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Úgy gondolom, hogy ezek a személyek ezek cserélődni fognak a programokban, ez a 118 ez 

nem bővül, hanem csak abból a körből lesz megvalósítva a program. Tehát ezeknek a 

személyeknek szerintem meg kellene vizsgálni annak a lehetőségét, hogy mennyire lehetne az 

kivitelezhető, hogy - mert én eddig, amiket a fórumokon hallottam, az elmondásuk szerint, 

nem volt más lehetőség, megnyilvánulás a megélhetésük felé, ami megélhetési támogatás 38 

ezer forintot. Hetvenezer forint felülire kéne menni ahhoz, ha hetvenen felülire menne, akkor 

kivitelezhetők lennének a programok megtartása, a megélhetési problémájuk is, és akkor nem 

mondanák azt, hogy kimegyünk az utcára takarítani, hanem beülünk az iskolába, elvégezzük 

azokat a feladatokat, ami a programban előírt elvárások vannak. És én úgy gondolom, 

közfoglalkoztatási lehetőség, ne 300 embert igényeljenek meg közfoglalkoztatásra hanem, 

igényeljen meg most 400at! És helyezze be most ezt a százat, 118at, és akkor négy órában 

meglenne az a keret! És akkor, én úgy gondolom, a kiegészítés meglenne! Tehát ezen az úton 

is meg kellene nézni a lehetőséget, mert nem! Tehát, ha azt mondja az önkormányzat, hogy 4 

órában Motor út, 108 ember takarít, söpröget. De ott van. 108 személy csinálja a feladatot a 

programban tanul, amit elvárnak tőle. És akkor megvan a gyerekemnek a megélhetősége, 

kitartásom, és nem várja el az, hogy vigyenek már neki 2000 forintot, mert 38 ezer forint nem 

kevés. És akkor azt mondom, hogy elmegyek, vagy el akarom végezni a 8 osztályt. Vagy az 

ötöt, hatot. Akkor könnyebb lenne az élet, a helyzetük. Tehát nem tudom, hogy az én 

gondolatom mennyire kivitelezhető, de ezt javaslom, hogy ezt az utat is próbáljuk meg! Van-e 

még kérdés? 

 

Nem, köszönöm szépen! 

 

4. interjú 

Interjúalany: Lengyel Zsuzsanna óvodapedagógus, Szent Tamás Görögkatolikus Óvoda 

és Általános Iskola 

Interjút készítette: Dr. Nagyné Varga Ilona 

 

Lengyel Zsuzsa vagyok. Óvodapedagógus. A Szent Tamás Görög Katolikus Óvoda dolgozója 

vagyok, 25 éves tapasztalattal rendelkezem az óvodapedagógia terén. 5 éve dolgozom itt, 

azelőtt nem volt tapasztalatom, a cigány családokkal kapcsolatban. Ez pályafutásomban egy 

új helyzet volt öt évvel ezelőtt. 
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A kérdés az, hogy az érintett területen élők helyzetéről mit gondolsz? Mi a te tapasztalatod? 

Nagyon-nagyon elmaradott, az alapvető feltételek hiányával bíró környezetben nevelnek 

családonként 2, illetve 8-10 gyermeket is. Nagyon nagy probléma, hogy az alapvető higiéniai 

feltételeket nagyon nehezen tudják megteremteni. A vizet messziről hordják, a tisztálkodási és 

mosási lehetőségek nagyon-nagyon korlátozottak. A szülők iskolai végzettsége rendkívül 

alacsony, így a gyermekeik nevelésében a számukra szükséges ismeretek nyújtásával nem 

tudnak részt venni a kellő módon. Nagyon nagy erőssége ennek a közösségnek, az összetartás 

az összetartozás, egymásért kiállnak, a csoportokban. Ez az, ami erősség. Gondolkodtam a 

többi erősségen is, igazából nehéz találni többet. Nagyon nehéz számukra a pénznek, az 

időnek beosztása. Idő fogalmuk, időérzékük szinte nincs. Ha én azt mondom, hogy fél óra, 

nem érzékeli, nem tudja mennyi az. Kérik, hogy tessék majd szólni óvónéni. Három éve 

kérjük, hogy hány órakor jöjjön a gyerekért és nem tudnak ehhez alkalmazkodni az 

időfogalom hiánya miatt. 

 

Ez azt jelenti, hogy jönnek a gyerekekért hamarabb? 

Jönnek, mennek. Folyamatosan átjáró ház van.  Előfordul, hogy egy altatás alatt akár 

tizenötször bekopognak. Nem mindig tudjuk megteremteni azokat a nyugodt körülményeket, 

amire szükség lenne ahhoz, hogy dolgozni tudjuk nyugodtan valamint, hogy a gyerekek 

nyugodtan tudjanak pihenni. 

 

Tehát valamikor reggel megérkeznek, és valamikor jönnek értük? 

Igen, pontosan. Ötletszerűen jönnek értük akkor, amikor nekik alkalmas. Teljesen mindegy, 

hogy a gyerekét mondjuk 5 perccel előtte sikerült nagy kínlódás árán elaltatni. Elaludt 

szegény és akkor a legelső álmából fel kell verni, mert Anyuka akkor jár erre, és akkor ő haza 

akarja vinni. 

 

És nem tudnak várni vagy nem kérhető, hogy várakozzanak? 

Nem. Ez egyébként is jellemző, hogy tapasztalataink szerint sehol sem tudnak várni. Ha már 5 

percet várni kell, az már borzasztó nagy csapás. Állandó sietés, amit mi érzékelünk. Az 

alapvető higiéniához még hozzátartozik az állandó küzdelem a tetvességgel. Itt az óvodában is 

folytonos harcot vívunk. Teljesen hiábavaló a védőnői felszólítás, közegészségügyi 

ellenőrzés, onnan egy komolyabb felszólítás. Sajnos vannak olyan családok, ahol már a 

szülők is idejártak ebbe az oviba és az itt dolgozók közül még néhányan vannak, akik akkor is 

itt dolgoztak és ők mondják, hogy már a szülőknél is ez probléma volt. Ez egy ilyen család, 
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hogy gyakorlatilag évtizedek óta nem tudják kiirtani a fejtetűt. Ezért mi is állandóan küzdünk 

vele. Nem ismerik fel, a saját felelősségüket, hanem azt mondják, hogy azért mert itt volt a 

gyerek az óvodába és nem tudják már megint kitől szedte össze. Ez a szöveg, hogy biztos 

tőlünk, de szóval tényleg ez egy óriási probléma, hogy nem tudjuk kiirtani. Itt mi annyit 

tudunk tenni, hogy lekezeljük a fejüket. Természetesen ez egy kisgyerek számára borzasztó 

kellemetlen, megalázó. Amikor már egy kicsit nagyobb tehát 4-5 évesek akkor egymást 

csúfolják, piszkálják miatta, és akkor nyilván jön a szülő, hogy a gyerekét csúfolják a többiek. 

Persze igaza van, nem mondhatjuk, hogy nem az amikor mondjuk eszünk és mászik az arcán 

a bogár. Borzasztó. Ez nagyon nagy probléma. Mindamellett én azt gondolom, hogy az utóbbi 

3 évben nagyon jó irányba haladt a kapcsolatunk, a velük való foglalkozás, az egyáltalán 

velük való együtt élésünk, mert tulajdonképpen együtt élünk ezekkel az emberekkel. Ez az 

intézmény dolgozóinak a letisztult, feltétel nélküli elfogadásából, segíteni akarásából 

származik, hiszen más ezt munkát nem tudja csinálni, aki ezeket a dolgokat nem így fogja fel, 

aki nem így áll hozzá. 

 

Történt egy szemléletváltás és a módszerek új megközelítése? 

Igen. Szakmailag nem kellett annyira változni. Inkább az elfogadás, a segíteni akarás irányába 

kellett elmozdulni. Ez a titok. A váltás a vezetőváltással együtt következett be és egy olyan 

empatikus, olyan segíteni akaró, egy áldott jó ember került az óvoda élére. Minden aprócseprő 

problémával őt keresik, annak reményében, hogy ő majd biztosan segít. Ettől függetlenül 

mindannyian ezt a módszert használjuk, ezt az elvet valljuk. Próbálunk segíteni, amikor csak 

lehet, és tényleg a mindennapi életben apróbb és nagyobb problémákhoz segítően állunk 

hozzá. 

 

Ez azt jelenti, hogy a szülőkkel is foglalkoztok? 

Igen, hiszen a gyerek problémája valahol a szülő problémája. Ha az a kisgyerek télen nyári 

cipőben jön, kabát nélkül jön, ha nincsen otthon mit enni, ha gyógyszerre van szüksége. 

Előfordult olyan, hogy visszajött betegségből és alig támolygott, annyira le volt gyengülve, 

mert nem volt otthon mit enni a betegség alatt, tüdőgyulladással volt otthon, akkor 

zöldségeket, gyümölcsöket hoztunk be és azzal próbáltuk segíteni, hogy minél előbb 

megerősödjön. És ezt mi otthonról hozzuk be. Számíthatnak erre a folyamatos segítségre. 

Vagy hivatali papírok kitöltésével például. Menni kéne neki valahová, nem tudja hova kell 

menni, vagy nem tudja, hogy melyik busz megy oda. Nem tudja megvenni a buszjegyet, nem 

tudja kitölteni a papírt, nem érti a kérdést, ezekben is számíthatnak a segítségünkre, és 
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számítanak is, és igénylik is. Mindezért úgy érzem, hogy hálásak. Elfogadnak minket és 

jobban együttműködnek, amikor érzik a szeretetet, a segítséget, az elfogadást, akkor nyilván 

ők is másképpen állnak a dolgokhoz. Nagyon pozitív irányba változott a rendezvényeink 

látogatottsága. Szívesebben eljönnek, szívesebben részt vesznek a rendezvényeken. Látják, 

hogy mi is emberből vagyunk, hogy lehet velünk kommunikálni, tehát nincs az a nagy 

távolság az itt dolgozók és közöttük. Amikor bekerül az ember egy ilyen intézménybe, akkor 

megpróbálgatják, megkóstolgatják, hogy mit bír. Ezen én is keresztülmentem, támadtak, és 

akkor el kell telni egy jó időnek és folyamatosan bizonyítani az embernek azt, hogy értetek 

vagyok itt és azért, hogy nektek jó legyen és egy idő után ez át tud fordulni, és akkor 

elfogadják az embert. Aki ezt az utat nem tudja végigjárni, vagy aki nem hajlandó, azt nem is 

fogják elfogadni és el is megy innen, mert nem tudja ezt csinálni. 

 

Véleményed szerint, milyen igények kielégítésére lenne szükség? 

Elsősorban a higiéniai szükségletek kielégítésére lenne szükség, hogy az alapvető feladatokat 

el tudják látni. Tehát, hogy valamilyen módon, hallottuk most itt a közösségi beszélgetésen, 

hogy ők maguk adták el a vízórákat, és ők maguk adtál le a méhtelepen, ami miatt most 

nincsen víz. Na, de ez nem mindannyiukra vonatkozik. Tehát valahogy olyan megoldást kell 

keresni, hogy lehessen nekik vizet biztosítani, mert ez csak fokozza ezeket a problémákat. 

Aztán a rászoruló szülőknek nagyon fontos lenne, hogy legalább a 8 általánost elvégezzék. 

Van olyan gyerekünk, akinek az Anyukája egy osztályt végzett el, és iskolába járnak már a 

gyerekei, a nagyobbak. Hát mit tud nekik ő segíteni könyörgöm? Semmit, a saját nevét nem 

tudja leírni. Ilyen iskolai végzettséggel nem tudjuk bevonni azokba a dolgokba, amikbe 

szeretnénk. Nem tud a gyerekének segíteni, a későbbiekben mégannyira sem. Azt 

beszélgettük itt a kollégákkal, hogy a hosszabb távú gondolkodás is probléma, hogy az 

azonnali élvezetek helyett a beosztást megtanítani nekik, azt, hogy holnap is nap lesz, azt, 

hogy a hónap végén is kenyeret kell adni annak a gyereknek. Ezt sajnos ők nem tudják. 

Valamiért ez így alakult ki az ő kultúrájukban, hogy azonnal szeretnének mindent rögtön, és 

aztán holnap ki tudja mi lesz, majd lesz valami, vagy majd biztos ad valaki. A gyerekek iránti 

felelősségre nevelni őket, meg úgy általában a tetteikért vállalni felelősséget, mert ez sem 

jellemző rájuk. Mindig más a hibás, mindig megpróbálnak kibújni a felelősség alól, és bizony 

ezt fel kellene vállalni. Nagyon nehéz azt megélni, hogy egy gyerek azért nem tud haladni a 

kis életében, vagy nem fog többre jutni, mert a szülő felelőtlen. Mert nem íratja be az 

iskolába, mert ők azt érzik, hogy törvényen kívüliek, és nekik nem fontosak a szabályok, 

abszolút nem tartják a szabályokat, nagyon nehéz rávenni őket, hogy bármilyen szabályt 
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betartsanak, hogy bármilyen törvényt betartsanak arra is nehéz. Ezeknek mi is nagyon 

kárvallottjai vagyunk, mert nem tudunk határidőre dolgokat teljesíteni, hogyha ők nem 

működnek együtt velünk. Nincsen olyan eszköz a kezünkben, amivel tudjuk őket erre 

ösztönözni. Türelemre nevelni a szülőket is. Azt gondolom, nagyon sok esetben a gyerekekkel 

sokkal könnyebben tudunk bánni, mint a szülőkkel. Muszáj, hogy a szülőknél kezdjük a 

történetet, például egy alapvető dolog a köszönés, hogy megadjuk a másiknak a tisztelete 

hogyha szembe jön, akkor köszönés nélkül ne menjek el mellette. Ilyen alapvető dolgok 

hiányoznak, és ezt a szülőknél kell kezdeni. Olyan közösségi élményeket nyújtani nekik, ahol 

ők jól érzik magukat, tehát a család jól érzi magát, mindamellett a program színvonalával egy 

minőségi, egy számukra újszerű tevékenységet mutatni be, hogy ne csak a nézése, meg a 

járása legyen. Nyilván az is kell. Viszont mutatni neki olyan dolgokat, hogy hogyan tudja 

eltölteni a gyerekével együtt az időt, amit rászán, vagy ami egy ilyen programon történik. 

Megmutatni, hogy miket lehet együtt csinálni a gyerekkel, mert fogalma sincs, hogy ő mit tud 

a gyerekkel együtt csinálni.  Természetesen a gyerek beleszületik egy kultúrába, követi azt a 

mintát, amit ott lát, ezért ő is azt fogja tenni, amit a szülő. A vasalódeszkán is a nézést meg a 

járását zongorázza, és a többi meg mulat. És ez a játék. Azt is tapasztaljuk, hogy semmi más 

perspektíva nincsen a szülők előtt és a gyerekeik előtt sem, minthogy a lányokat arra neveljék, 

hogy szép legyen, szép hosszú haja legyen, kívánatos legyen és néhány év múlva gyereket 

szüljön. És ezt játsszák, tehát az óvodai szerepjátékokon nagyon nagy számban a szüléseket 

játsszák, és a főzést. Igazából ezek adják a túlnyomó többségét a szerepjátékoknak, amit végül 

is otthon látnak. A lányokat alapvetően erre nevelik és nem is kívánják mondjuk egy lánytól 

azt, hogy okosabb legyen, hogy egy kicsit gondolkodjon, mert nem erre van teremtve a 

véleményük szerint, hanem arra, hogy szolgálója legyen és kiszolgálója legyen a családnak és 

annak, aki az élete párja lesz. 

 

Tehát az élményanyagot gazdagítani és értékrendet közvetíteni közösségi programokkal. 

Ebben tudna szerepet vállalni az óvoda? 

Az óvodai rendezvényeken mi vállaljuk azt a szerepet, hogy megmutatjuk azt, hogy hogyan 

tudnak a gyerekeikkel együtt például alkotni, vagy játszani valamit. Eddig is voltak olyan 

programjaink, ahol bevontuk a szülőket akár ünnepi előkészületekbe, karácsony előtt, húsvét 

előtt, különböző események előtti előkészületekbe, ahol mondjuk közösen készítenek egy-egy 

díszt, vagy süteményt sütünk együtt a szülőkkel és ez továbbra is felvállaljuk és szeretnénk 

ezt csinálni. Ez a szülőknek is tetszik. Azonnali produktum van belőle, az mindenképpen egy 

nagyon jó dolog, mert ők azonnal akarnak mindig valamit. Mindig olyat kell választani, amit 
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azonnal lehet hazavinni. Élvezik végül is, nem tudom leírni, azt látni kell, amikor egy 

seprűtánc van egy óvodai rendezvényen, ahol a szülők és a gyerekek együtt játszanak. A 

szülők állítom, hogy jobban izgulnak és jobban élvezik, mint a gyerekek. Akkor lehet látni, 

hogy igazából milyen színvonalon vannak a szülők, amikor egy hatéves gyereknél jobban 

izgul. Számtalanszor vesszük észre, hogy mondjuk egy 5-6 éves gyerek okosabb, mint a 

szülei. 

 

Jobban alkalmazkodik? 

Igen. Jobban tud gondolkodni, jobb a kombinációs készsége a mindennapi életben. Nekünk 

nagyon sokszor az jelenti a feltöltődést és a sikerélményt, hogy visszaadják azt amit tőlünk 

kapnak. Borzasztóan fogékonyak. Olyanok, mint a szivacs, mert ők is ugyanolyan gyerekek, 

mint a többiek a világban. Ők is nagyon befogadóak. Nagyon sok információra éhesek. 

Szeretik azt, ha újdonságot mutatunk nekik. Sokszor olyan ismeretanyagot sikerül átadni, amit 

mondjuk a szülők nem tudnak. 

 

Pótolnotok kell sok mindent. Van-e még valami, amit szeretnél elmondani? 

Szerintem nagyjából ennyi lesz. Még annyit szerettem volna, hogy mintákat kell mutatni 

arról, hogy tudják másképp csinálni, de ezt lényegében már elmondtam. Az időt hogyan 

tudják a szülőkkel értelmesen eltölteni. Én azt látom, a Szent Tamás Iskolában kis létszámú 

osztályokban tudnak ezekkel a gyerekkel úgy foglalkozni, hogy apró lépésekkel, az ő 

igényeiknek, vagy az ő paramétereiknek megfelelően tudnak szinte egyénileg velük haladni. 

Nagyon-nagyon alkalmazkodnak ezeknek a családoknak az életéhez, például nem visznek a 

gyerekek haza táskát. Ez több okból is nagyon praktikus. Egyrészt megmaradnak a könyvek, 

füzetek, nem tüzelik el otthon, nem uzsonnáznak meg rajta, nem használják fel egyéb más 

célokra. Az iskolában szakember felügyelete mellett megtudják a délutáni feladatokat oldani. 

Hiszen ha hazaviszi az egy osztályt végzett Anyukájának a kisgyerek a feladatot, akkor 

tudjuk, hogy anyuka nem fog tudni segíteni, még el sem tudja olvasni az adott feladatot, 

nemhogy segítsen a megoldásban. Ezért én nagyon-nagyon tisztelem az ott dolgozó 

pedagógusokat, mert többször volt alkalmam látni a munkájukat. Nagyon sok közös 

programunk is van. Igyekszünk a gyerekeknek betekintést adni az iskolába. Minél többször 

ellátogatni velük az iskolába, betekintést adni nekik az ottani életbe. Például rendszeresen 

járunk ovi-focira, ami első szóra egy kicsit furcsán hangzik. Az egész nagy csoporttal a 

fiúkkal a lányokkal vegyesen átjárunk. Ez egy olyan remek pedagógusnak az irányításával 

történik, aki megtanította a focinak a szabályait és a labdakezelést, stb., mindamellett rengeteg 
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rendgyakorlatot, tornagyakorlatot tanít, amire már első osztályban építeni tudnak. Nagyon jó 

együtt tudunk dolgozni, amit ő kér feladatokat, mi itt ugyanúgy a mindennapos testnevelések 

alkalmával tudjuk alkalmazni. Kézműveskedni járunk át. Mi is hívtuk őket, mert ősszel egy 

alma napot tartottunk, ahol az almából mindenfélét barkácsoltunk, süteményt sütöttünk. 

Mindenféle ábrázolási technikával ábrázoltuk az almát. Verseket, dalokat mondtunk együtt az 

elsősökkel. Ezek azért közelebb hozzák a két intézményt egymáshoz, és kicsit a gyerekeket 

próbáljuk készíteni arra, hogy oda menjenek majd tovább. Nagyon sokan nem választják 

sajnos ezt az iskolát, mert azt gondolják, hogy jobban tesznek a gyereknek, ha másik iskolába 

tanul, ahol kevesebb a cigány tanuló. Én meg azt gondolom, hogy nem feltétlenül. 

 

Nagyon köszönöm a beszélgetést, és gratulálok a munkátokhoz. Sok sikert a továbbiakban is! 

Csak így tovább! 

 

5. interjú 

Interjúalany: Bártfainé Kapitány Krisztina és Békéssy Attiláné - Munkalehetőség a 

Jövőért Nonprofit Kft munkatársai 

Interjút készítette: Dr. Nagyné Varga Ilona 

 

Kérnék szépen egy bemutatkozást és hogy mi a beosztásuk itt a Munkalehetőség a Jövőért 

Nonprofit Kft-nél.  

 Bártfainé Kapitány Krisztina vagyok kertészeti részleg munkavezetője vagyok. A 

kereskedelemben dolgoztam 10 évig mielőtt ide kerültem dolgozni.  

Békéssy Attiláné vagyok köztisztasági munkavezető. A város köztisztaságával foglalkoznak 

az én munkatársaim. Előző szakmám szociális gondozó ápoló volt, 22 évig dolgoztam ebben a 

munkakörben.  

 

Van –e a telepen/szegregátummal élőkkel bármilyen kapcsolata?  

Van igen az ott élő emberek közül több mindenki dolgozik nálunk, így napi kapcsolatban 

vagyok több mindenkivel.  

Igen szintén van kapcsolat, van, aki a köztisztaságban dolgozott és most a kertészetben van. A 

váltást annak köszönheti, hogy elvégzett egy olyan tanfolyamot, de a munkavégzés során 

összedolgoznak a különböző csoportok így minden csoport vezetőnek van kapcsolata a más 

csoportban dolgozókkal is. 
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Amikor azt mondjuk hogy van kapcsolata akkor azt számosítsuk – neveket nem kérek, csak azt 

hogy hány fővel van kapcsolat?  

4 fő a kertészet és szintén 4 fő a köztisztaság dolgozó kollégánk van. Igaz másik 

munkavezetőnél is vannak dolgozók, de mivel én régebb óta vagyok munka vezető így velük 

is én tartom a kapcsolatot. Tehát én napi szinten ott vagyok és kapcsolatot tartok velük. 

 

Egyébként az összes kertészetben dolgozó munkavállalónak hány százalék ez a 4 fő?  

Kb 20%. 

 

Mindig arról beszélünk, ha a szegregátumról van szó, hogy nagyon egyedi, nagyon sok  

hátránnyal küzdő emberek élnek ott, nagyon sok a másság. Tapasztalják-e ezt a munkában is, 

hogy azok a dolgozók, akik innen érkeznek több „kínnal vannak megáldva”? Van –e ilyen 

tapasztalás?  

Nekem ilyen tapasztalatom nincsen. Az emberek a saját életüknek kovácsa, van például aki 

nem jár be dolgozni. Ő nem partner abban, hogy segítsünk neki.  

A köztisztasági csoportban is vannak hasonló problémák. Nem lehet tudni mi a valós betegség 

és mi az amikor nem mondanak igazat. Van például olyan, hogy agyvérzés miatt egy kolléga 

felmondott. Neki magas volt valóban a vérnyomása is. Valamit feladatot az ilyen kollégának 

is kell adni még itt dolgozik. 40 ember dolgozik itt, nem lehet itt csak 1 emberrel foglalkozni.  

Volt egy kolléganő hiába aranyos bájos mosolygós volt, de sajnos a betegsége miatt nem volt 

alkalmas arra a munkakörre, amibe felvették. Hiába mondták, hogy fel tud zárkózni nem így 

volt. Nem tehettem be a csoportba, mert csak visszahúzta volna a többieket és a csoport 

vezető meg csak bajlódott volna vele. Már most ennyi idő távlatából felmérhető hogy ki az 

aki felzárkóztatható és ki az aki nem. Lehet, van aki „papírilag” rendben van, de mentálisan 

vannak problémái. Sokszor van az, hogy papíron minden rendben van, de a gyakorlatban nem. 

Mindenkinek azt mondom, hogy jöjjön be, próbálja ki mit kell csinálni mert lehet, hogy 

papíron rendbe minden, de a gyakorlatban nem megy és akkor sajnos nem tudjuk alkalmazni.  

 

Nincs látható és kimondott kimondatlan különbség hogy ők a telepiek? És nem is látható, 

hogy mondjuk rosszabb állapotban érkeznek munkába, nem meglelő a ruházatuk? 

Nincs ilyen. Egymásnak próbálnak segíteni. Volt egy beteg kolléga aki „kicsit furcsa” volt. A 

többiek szeretik megviccelni, de ha ez már átmegy sértőbe akkor mi közbe avatkozunk. Ne 

legyen az semmi esetben sem, hogy bántják egymást, figyeljenek egymásra, legyen meg a jó 

viszony. 
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Milyen munkákban vesznek rész? 

A kertészetben park fenntartás, téli időszakban hó munka, hó eltakarítás, járdák jégtelenítése, 

nyáron közterületeken virágok öntözése, fák ültetése. Mindig próbáljuk olyan munkával 

megbízni őket, hogy érezzék, hogy fontos a munkájuk.  

Volt egy házaspár az egyik képzésen, akik egymást segítették végig a tanfolyam során és ezt 

nagyon jó volt látni. Nagyon jó az, hogy ismerjük is egymást, sok mindent tudunk egymás 

életéről, ismerem a gyermekeiket, de azért meg kell húzni a határt ilyen esetben.  Ha 

probléma van, akkor próbálok segíteni, amiben csak lehet.  

Ha a köztisztaságnál van valaki és panaszkodnak, akkor azt szépen át kell hidalni.  

Van, akinek a munkájával nincsen semmi baj, de viselkedése fura. Sajnos ők az eddigi 

életükből hozták ezeket a viselkedési formát. Nagyon sokat mosolyogni pozitív dolgokat 

mondani nem nagyon szoktak, de becsületesen dolgoznak. Sok mindenkin látszik, hogy 

megfáradt az eddigi életében. Összefoglalva a 8 főből kb a 75%-uk nagyon jól beilleszkedett 

és semmi baj nincs a munkájával.  

 

Szoktak-e munkájuk során találkozni a drog problémájával?  

Szoktunk olyan formában, akik büntetettet küldenek ide a büntetésüket letölteni náluk okoz 

problémát. 

Vannak olyanok, akiknél inkább a gyógyszer okoz komoly problémát. Volt már rá példa hogy 

úgy be volt nyugtatózva valaki, hogy haza kellett küldeni, mert mi ezért nem vállalhatjuk a 

felelősséget, ha bármi probléma adódik. Az a baj hogy ők mindig, ha kisebb fájdalom van, 

azonnal gyógyszerhez nyúlnak. Próbáljuk a munkavezetés mellett ezt is magyarázni nekik, 

hogy ne azonnal nyúljanak gyógyszerhez, ha bármi kisebb fájdalmuk van, mert az nem vezet 

jóra. Meghallgatják a tanácsokat és látszólag örülnek is neki. 

 

Tehát egy ember van a 8 közül, aki nem jár rendszeresen munkába?  

Igen, egy olyan van, aki rendszeresen nem jár dolgozni, de állományban an, illetve többen 

vannak, akik felmondtak valamilyen okból kifolyólag. 

 

És akik felmondtak ők miért mondtak fel?  

Többségében valami betegség miatt, nem bírták a rájuk bízott feladatokat elvégezni.  
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Beszéltünk arról, hogy volt képzés és ennek köszönhetően más csoportba kerültek. Mi a 

tapasztalat a képzéssel kapcsolatban?  

Akik képzésbe jártak szerették csinálni. Akik az én csoportomba vannak jelenleg onnan is 

többen jártak képzésbe. Parkgondozó OKJ-s képzés volt, amiben sokan részt vettek és ezzel 

lehetőségük volt arra, hogy más munkakörbe kerüljenek. 

 

Hogyan látjátok, hogy a közfoglalkoztatás az itt dolgozók számára kiszámíthatóbb jövedelmet 

jelent? Most ugye lejár a közfoglalkoztatás mit tudnak nekik mondani mi várható?  

Hogy mi várható azzal kapcsolatban nem tudunk mit mondani. De nagyon számítunk a 

munkájukra a jövőben is és reméljük, hogy itt tudnak maradni és lesz lehetőség a tovább 

foglalkoztatásra. Volt, aki a köztisztaságban kezdte, de átment a kertészetbe. Mindkét helyet 

ugyan úgy élvezték, mindkét helyen ugyan úgy megállták a helyüket.  

 

Összefoglalva úgy gondolom, hogy kompetens szakemberek dolgoznak, sikerül a dolgozókat a 

munkába bevonni. Nem okoz gondot a beilleszkedésben hogy ki telepi ki nem telepi.  

Én őszintén szólva nem is hallottam még ezt a kifejezést, hogy telepi annyira nem forog itt a 

köztudatban ez.  Akik a szegregátumban is élnek mindig ügyelnek az öltözékükre. Hoznak 

egymásnak is ruhákat, cserélgetik egymás között. Segítik egymást, hogy akik kinövik a ruhát 

behozzák másnak. Van egy hölgy a telepen él és most az ESZI-be veszik fel takarítani, innen 

ment el a KHT-tól.  És van egy telepi lakos is, akik a Kaán Károly úti Idősek Otthonában 

dolgozik már régebb óta és neki most hosszabbítják meg a szerződését.  

 

6. interjú 

Interjúalany: Oláhné Kanyó Andrea interjú – Szent Tamás Görög Katolikus Általános 

Iskola és Óvoda igazgatója 

Interjút készítette: Dr. Nagyné Varga Ilona 

 

Beszélgetőpartnerem Oláhné Kanyó Andrea a Szent Tamás Görög Katolikus Általános Iskola 

és Óvoda igazgatója. Az első kérdésem az, hogy személy szerint te a pályafutásod során, 

hogyan kerültél kapcsolatba a szegregátum lakóival?  

Nekem az első kapcsolatom osztályfőnökként keletkezett a szegregátummal, mert amikor 

osztályfőnök lettem, akkor voltak gyerekek, akik erről a telepről jöttek iskolába. Nálunk az 

iskolában hosszú évtizedek óta nagy hagyománya van a családlátogatásoknak. Minden ősszel 
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biztos, hogy felkeressük valamennyi családot, függetlenül attól, hogy jártunk-e már náluk. Ez 

nyilván a mai napig így van. Akkor szembesültem igazából az ottani körülményekkel, ami 

tulajdonképpen engem nagyon-nagyon megdöbbentett és megrázott, mert más róla hallani, 

meg más megtapasztalni, érezni, megszagolni az ottani körülményeket. Nagyon-nagyon 

komoly benyomások voltak. Azt gondolom, hogy igazából ekkor értettem meg ezeknek a 

gyerekeknek a viselkedését. Nyilván utána intézményvezetőként változatlanul szorgalmaztam 

a szülőkkel való kapcsolattartást, és volt olyan év, amikor vezetőként én magam is jártam és 

felkerestem a családokat. Intézményi programokra, rendezvényekre hívjuk a szülőket is. 

Voltak olyan szülőkből lett munkatársaink itt az iskolában, akik ugyan nem a telepen élnek, 

de ők is nagyon sokat segítettek a szülőkkel való kapcsolattartásban.  Az intézménynek a 

biztonsági cég által itt dolgozó kollégája is roma származású, ő is sokat segít nekünk a 

konfliktusok rendezésében, amik azért előfordulnak, illetve a szülőkkel való 

kapcsolattartásban is segítésünkre van. Az egyházmegyének fontos kiemelt feladata a 

cigánypasztorációs munka, ezt nyilván, amikor átvette az iskolát, akkor Kocsis Fülöp ma már 

érsek metropolita komoly feladatának tekinti. A cigányságot fel kell zárkóztatni. 

Tulajdonképpen ezért is vette át ezt az iskolát. Az iskolalelkésznek is feladata a 

kapcsolattartás a szülőkkel. Nagyon apró lépéseket tudunk igazából elérni. Például az 

iskolalelkész azzal, hogy házat szentel, megkeresik most már keresztelésekkel, temetésekkel 

kapcsolatosan, lelki beszélgetésekre is. Nyilván valamennyi kollégámnak kapcsolata van a 

szülőkkel, illetve ami egy jó kiindulási alap igazából, hogy vannak olyan szülők, akiket mi 

tanítottunk. Nyilván ez is egy nagyon jó alap arra, hogy együtt tudjunk működni.  

 

Köszönöm szépen. A program, amelynek keretében ez a beszélgetés készül kifejezetten a 

szegregátumot célozza. Hogyan látod, vannak a szegregátumnak, olyan adottságai, jellemzői, 

amelyek a ti beiskolázási körzetetek egyéb területeitől eltérnek? 

Nincsen beiskolázási körzetünk. Egyházi iskolaként nekünk megyei a beiskolázásunk. 

Viszont a kérdésedre vonatkozólag speciális az a hely, ahol ezek a gyerekek és családok 

élnek. Azt gondolom, hogy ami a legszembetűnőbb és valamennyi gyerekünktől talán eltérő, 

hogy, ezek a gyerekek nagyon sok olyan dolgot látnak, amit mások nem. Tehát például a 

bűnözés, a kábítószer, az uzsora. Nagyon sok problémánk van például a lopásokkal a Penny-

ben, amivel az üzlet nem tud mit kezdeni és volt már nem egyszer rá példa, hogy megkerestek 

bennünket, hogy a mi tanítványaink loptak. Nyilván iskolán kívül történt ez, így nem tudunk 

vele igazán mit kezdeni, csak annyit, hogy a gyerekekkel komolyan elbeszélgetünk. 

Kiskorúak a gyerekek és ők sem tudnak ezekkel a lopásokkal mit kezdeni. Vagy ami 
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begyűrűzik még az iskolába azok az otthonról behozott konfliktusok. Amikor a családok 

között probléma van. Most az utóbbi években csökkent a tanulólétszámunk, azt lehet 

mondani, hogy egyre kevesebb az iskolába behozott probléma is. Igazából azoknak a 

gyerekeknek nehezebb kicsit, akik más körzetből jönnek ide az iskolába, mert őket viszonylag 

nehezen fogadják be, mert nagyon zárt ez a közösség. Itt az iskolában megcsináltuk 

viszonylag hamar, hogy elkülönítettük az alsó és felső tagozatot, kamerarendszert építettünk 

ki. Volt olyan esztendő, amikor olyan brutális rongálás volt egy hónap alatt, hogy a fenntartó 

meg Szolnok városa ebben támogatott bennünket. Így tulajdonképpen a nagy rongálásokat 

meg tudtuk akadályozni. Azt mondom, hogy gyakorlatilag az utóbbi 2-3 évben nem voltak 

olyan komoly összetűzések gyerekek között, amik mondjuk rendőrségi intézkedést igényeltek 

volna. Ami nagyon begyűrűzik, az szintén otthonról jön, ez pedig a másik csicskáztatása. 

Vannak olyan családok, akik különbnek tekintik magukat, ők próbálják a többit uralni. Ez 

inkább lelki, másrészt fizikális, olyan értelemben, hogy odarúg, odaüt, tehát próbálja terrorba 

tartani a másikat, megmutatva azzal, hogy ki az úr a házban. Ezt látom a legnagyobb 

problémának. Évek óta volt arra kísérlet, hogy legyen egy telepgondnok. Erről többször 

beszéltük olyan szakemberekkel akik ezzel a réteggel foglalkoznak. Nem sikerült találni egy 

olyan prominens személyt. Tulajdonképpen nem tudtuk azt elérni, hogy járjanak a gyerekek 

rendszeresen iskolába, pedig volt iskolabuszunk, amit a város által adott támogatásból 

finanszíroztunk. Nem azon múlt, hogy jön-e a gyerek iskolába, hogy van-e iskolabusz, mert 

nem volt összefüggés, még ha ezt is gondoltuk. Nekünk, ami nagy probléma, hogy a 

környéken élők azért nem választják a mi iskolánkat, mert, a telepi gyerekek idejárnak. Erre 

vonatkozóan szeretnék majd egy olyan szülői értekezletet összehívni a beiskolázásra váró 

szülők körében, akik a környéken élők, hogy szemléletformálás történjen. Ami még nagy 

gond és nehézség, hogy a családok átmeneti otthonában élőket sokszor halljuk, hogy 

zaklatják, hogy bántalmazzák, tehát van egyfajta konfliktus közöttük is. És ez nyilván az itt 

élőknek is nagyon nehéz.  

 

Teljesen egybecseng az, amiről beszélsz, azoknak a szakembereknek, azoknak a kollégáknak a 

véleményével, akiket már megkérdeztem. A szegregátumban egy szétesett csoportról van szó, 

amelynek valóban nincs elfogadott vezetője, nincs értékrend, nincs norma és máról holnapra 

élnek. Milyen lehetőségeitek vannak az iskolában arra, hogy hátrányokat kompenzáljátok? 

Egyrészt azzal, hogy nem teszünk különbséget a gyerekek között. Másrészt, bevonunk olyan 

külső szakembereket, pl. a Humán Szolgáltató Központ munkatársait, akikkel felvilágosító 

órákat tartunk. Kislétszámban dolgozunk a gyerekkel, velük másként nem is lehet. Nagyon 
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sok olyan technikai feltételünk van, amivel élményszerűvé tudjuk tenni a tanítást, mert több 

termünkben van digitális tábla. Gyakorlatilag a mindennapokban ezt mi magabiztosan 

használjuk. Digitális tananyagokat nemcsak, hogy használunk, hanem magunk is készítünk. 

Nagyon sok beszélgetéssel segítjük a tanulást, a hittanórák azt gondolom, hogy ebben is 

segítenek, bár itt is nagyon kis apró lépések figyelhetők meg. Nagy nehézséget jelent igazából 

az iskolában a kamaszkornak a megjelenése, ami egyre korábbra tolódik. Nagy problémát 

jelent a roma szokás és hagyomány eltérése a többségi kultúráról, és nemcsak ők, - hanem 

általában a cigányságról beszélek, mert ez nem hely specifikus dolog. A férjhez menéssel, a 

korai gyerekvállalással nem nagyon tud mit kezdeni az iskola, és igazából megdöbbentő az, 

amikor egy közel kitűnő tanuló innen elmegy egy jó nevű szakközépiskola érettségit adó 

osztályába, és egy év sem kell, amikor otthagyja és férjhez megy, és gyereket vár 16 évesen. 

Ezek igazából rajtunk teljesen kívülálló dolgok. Itt az iskolában nagyon sok olyan programot 

igyekszünk a gyerekeknek szervezni, ami élményt ad, ami egy kicsit kizökkenti őket a 

tanulásból. Nagyon nagy problémának látom, hogy a családok részéről nincsenek elvárások 

egyáltalán. Az sem cél, hogy a gyerek átmenjen a következő osztályba. Most tizenegynéhány 

gyerekünk van, aki alsó évfolyamos és a 16 évet betölti. Van olyan 14 éves gyerekünk, aki 5-

ik osztályos. Van olyan 13 éves, aki 4-ik osztályos.  

 

Ők mind telepiek? 

 Nem feltétlen, van olyan, aki ott lakik, van olyan, aki nem. Próbálkoztam azzal is, hogy 

munkát adok a szülőknek. Nem feltétlenül a szegregátumból, de onnan is volt szülő, de 

egyszerűen a munkamoráljuk olyan volt, hogy nem tudtak élni a lehetőséggel.  

 

Milyen munka volt? 

Karbantartó, takarítói munka volt az iskolában vagy az óvodában, de ezek a munkavállalóink 

nem jöttek be dolgozni, nem jelezték azt, hogy valami problémája van, és nem tudják felvenni 

a munkát. Volt, akit lopáson kaptunk. Nagyon sok olyan gond és probléma volt, amitől 

megrengett a bizalmam abban, hogy itt alkalmazzuk, mert nekem ez egy nagyon nagy tervem 

volt. Amit még látok és ez most egyre inkább elharapódzik, hogy elég sok olyan gyerekünk 

van, aki nem jár iskolába. Folyamatosan kapnak orvosi igazolást, amivel nincsen probléma, 

mert legalább igazolt a hiányzásuk. Az is nagyon nagy probléma, hogy az igazolatlan 

mulasztásoknak a jelzését mi megtesszük és nincs következménye, ha igazolatlanul 

hiányoznak a gyerekek. Nem egyszer futottunk már bele abba, hogy nyáron kaptak 

visszamenőlegesen igazolásokat és sikerült az igazolatlan mulasztásokat igazolttá tenni. A 
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Gyámhatóság előállt azzal, hogy tekintsük igazoltnak a hiányzásaikat. Persze addigra már 

mindenféle dokumentumot lezártunk és ezekkel az igazolássokkal már nem tudunk mit 

kezdeni. Minden szülőt írásban tájékoztattunk, pedig ők tudták, hogy mi van a házirendben, 

de rendszeresen előfordul az, hogy visszajön a gyerek az iskolába hiányzás után, és nem adja 

le az igazolásokat, elhagyja, vagy egyáltalán nincs is. Amikor összegyűlik a 10, 30, 50, óra 

akkor utána kap észbe a szülő, hogy jött a felszólítás, akkor szalad az orvoshoz, hogy igazolja 

ezeket a hiányzásokat. Nálunk a házirendben benne van ennek a pontos szabályozása is, és 

ehhez próbáljuk következetesen tartani magunkat.  Ezért három gyereket kiemeltek a 

családból. Pedig gyakorlatilag évekig nem volt annak következménye, hogy a gyerekek nem 

jártak iskolába. 

 

A magántanulói státusz mint az „iskolába nem járás” alternatívája??  

A jogszabályoknak megfelelően szakorvosi vagy szakértői vélemények alapján lehet nálunk 

az iskolában valaki magántanuló. A jogszabály lehetőséget ad arra, hogy szülői kérésre is 

magántanuló legyen a gyerek. Ennek azért nem szoktunk helyet adni, mert a szülők nem 

tudják a gyerekeket felkészíteni az osztályozó vizsgákra. Ha viszont valaki szakorvosi vagy 

szakértői szakvélemény alapján jogosult erre, akkor az iskolának biztosítania kell heti 10 órát, 

amit biztosítunk is. Egyéni tanrend alapján így a gyerekeknek lehetőségük van arra, hogy 

pedagógus segítségével fel tudjanak készülni az osztályozó vizsgákra.  

 

Köszönöm. A cigányhagyomány őrzésének látod-e fontosságát, illetve mit tesztek érte? Milyen 

jelentősége lehet, vagy lehet-e jelentősége ebben a komplex telepprogramnak, van-e helye, mit 

tesz ehhez az iskola? Hogy látod ezt a kérdést? 

Mindenféleképpen van helye. Azt gondolom, hogy ez az ő identitásuknak a része. Az iskola, 

amikor a pedagógiai programját összeállította, a helyi tantervi részben megjelenítettük, 

valamennyi tantárgynál a roma szokásokat, hagyományokat. Például magyarból cigányversek, 

cigánymesék, történelemben az adott történelmi koroknak megfelelően mindig kiemeljük a 

romákhoz kötődő eseményeket, tényeket. Volt egy nagyon kedves szülőnk, aki egyszer 

megfogalmazta egy cigányság világnapja után, hogy ez az az iskola egyedüli a városban, ahol 

a cigányságot megünneplik, mert ő ezt ugye ünnepnek tartja. Mi fontosnak tartjuk, hogy a 

gyerekek őrizzék a hagyományaikat. Nyilván, hogy vannak olyan szokások a cigányság 

körében, akár az elhálás, a szöktetés, amivel nyilván az iskola nem ért egyet, de ezeket 

nagyon sokszor osztályfőnöki órákon, vagy akár előfordul még, hogy szaktárgyi órákon is 

azért elő elővesszük és próbáljuk azt az értékrendet közvetíteni a gyerekek felé, amit mi 
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helyesnek tartunk. Itt az iskolában biztos, hogy nagy hangsúlyt fektetünk a hagyományokra. 

Volt cigánytánc csoportunk, amit az egyik szülő vezetett, beszereztünk hozzá cigány ruhákat. 

Nagyon szépen fel tudjuk öltöztetni a gyerekeket. Pályázni is igyekszünk a gyerekekért. 

Jelenleg tanulmányi ösztöndíjat kap néhány tanulónk. Ez az Útravaló ösztöndíj. Volt egy 

olyan pályázatunk, amiben, olyan tevékenységeket, foglalkozásokat, kirándulásokat 

tervezünk, mint pl. a budapesti állatkerti kirándulás, vagy színházlátogatás, mozi látogatás. 

Szakácskönyvet készítettünk, életmód szakkört tartottunk a gyerekeknek, aminek folytatása is 

van. Tudomásul kell venni, hogy az életüknek a része az ő kultúrájuk és hagyományaik. Mi 

ezt tiszteletben tartjuk, és ezt a gyerekek tudják is. A szülők közül is van olyan, aki érzi, hogy 

érték az, hogy mi a roma hagyományokat figyelembe vesszük. Azt gondolom, hogy a 

telepprogramban az egyik fontos elem kell, hogy legyen ezeknek a hagyományoknak az 

ápolása. Közösségi programok kialakításánál, hogyha a hagyományaikat, szokásaikat 

figyelembe vesszük, akkor be tudjuk vonni őket, akkor tudjuk őket a legjobban motiválni. Ha 

meg tudják mutatni, hogy ők tudnak táncolni, hogy ők tudnak akár gitározni, vagy kannán 

zenélni, vagy tudnak olyan roma ételeket, amiket mi nem tudunk, akkor én azt gondolom, 

hogy egy picikét talán fontosabbnak érzik magukat.  

 

Köszönöm szépen. A záró kérdés az, hogy működtetni fogjuk a támogató csoportot. Látod-e 

ennek értelmét, illetve, hogy milyen javaslataid vannak a támogató csoport működésével 

kapcsolatban? 

Jónak tartom azt, hogy megismerhetjük, hogy rálátásunk lehet egymásnak a munkájára, 

hiszen nyilvánvaló, hogy van olyan, akivel közelebbi kapcsolatban vagyunk, meg van olyan, 

akivel nem annyira közeli a kapcsolat, vagy nem is ismerjük konkrétan a tevékenységét. 

Jónak találom azt is, hogy időnként összeül a támogató csoport. Azt gondolom ahhoz, hogy 

sikeres legyen ez a program, az az ott élőkön múlik elsősorban. Ha ők tudnak élni azokkal a 

lehetőségekkel, programokkal, amiket kínál nekik ez a komplex telepprogram, akkor ők ebből 

nagyon jól kapacitálhatnának. Nem tudom, hogy vannak-e elég érettek ehhez az ott élő 

emberek, hogy ők ezt olyan lehetőségnek fogják fel, ami hasznos számukra is, és ne csak 

esetleg egy megélhetési forrásnak. Ne csak úgy fogják fel, hogy azért megyek el a 

tanfolyamra, mert kapok érte valamit, hanem, hogy én ettől több leszek, ettől majd tartósan 

lehet valahol munkám. Azért nagyon nehéz ezzel a réteggel foglalkozni, mert hosszú 

évtizedek óta nem ívódott beléjük az a fajta rendszeres munkavégzés, az a fajta értékrend, ami 

a támogató csoport tagjaiban, meg szervezeteiben megvan. Tehát az elvégzett munkának van 

eredménye. A telepen élők mivel napról napra élnek, meg úgymond a gyerekekből való 
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megélhetés a fő forrásuk, hiszen azért vállalnak sok gyereket, hogy minél több családi 

pótlékuk legyen, így nem könnyű számukra a munka, mint rendszeres tevékenység 

bevezetése. Látják ugyan a családok, mert vannak olyan gyerekek a telepen is, akiknek 

megvan a 8 osztályos végzettségük, de sajnos ez még kevés és az a baj, hogy sokszor a 

romaságuk miatt egy érettségizett, középiskolát végzett fiatalnak is sokkal nehezebb esélye 

van elhelyezkedni. Ezeknek az embereknek, akik a telepen élnek, meg még nehezebb, hiszen 

olyan a szociokulturális hátterük is, a megjelenésük, a viselkedésük, hogy eleve hátrányban 

vannak. Nekünk elképzelésünk volt, és remélem, hogy ez egyszer majd megvalósul, hogy 

szerettünk volna egy alsó tagozatot indítani a felnőtteknek. A Hegedűs T. András Iskolában 

csinálták ezt. Nem tudom, hogy ez ott hosszútávon hogyan fog működni, hogy átveszi-e a 

Ruhaipari Tagintézmény ezt a szerepet. Ezt az ún. régi dolgozók általános iskoláját. Náluk a 

7-8 osztály van. Mi azt mondtuk, hogy bizony 1-6 osztályig is kellene osztályt indítani, mert 

itt a szülőket mi az iskolában akkor tudnánk még jobban megfogni, ha nekik rendszeresen ide 

be kellene járni, tanulni kellene, számon kellene őket kérni és bizonyítani kellene, hogy ők is 

meg tudnak tanulni írni, olvasni. Ezt mi nagyon régóta szeretnénk megvalósítani. Még az 

előző fenntartóval próbáltuk elindítani. Próbáltunk elindítani olyan képzéseket, amik esetleg 

nemcsak nekik, hanem bárkinek hasznosak lettek volna. Ez most megállt. Voltunk 

költségvetési tárgyaláson az önkormányzatnál és most nagyon jól összecseng a mi 

elképzelésünk, mert nekünk van egy olyan telephelyünk a Csallóközben, ahol régen óvoda 

volt, ami már nem működik, és ott szeretne a fenntartó valami olyan képzést elindítani, ami 

érdekelhetné ezt a réteget. A fenntartónk most vett át egy olyan iskolát Debrecenben, ahol a 

gimnáziumi képzéstől a szakiskolai képzésen keresztül minden megtalálható. Lehet, hogy 

indítunk valami olyan szakiskolai képzést, olyan profilú képzést, ami által az épület 

kihasználtsága is megvalósul. A városnak is vannak ilyen irányú elképzelései. Én ezekben a 

képzésekben látnám a lehetőséget, de csak olyanban, amivel utána munkája tud lenni, és 

olyan támogató közeg állna végig mellettük, akik vissza tudnák vezetni őket a tartós munka 

világába. Kialakuljon bennük az a felelősségtudat, az a kötelesség tudat, hogy ne egyik napról 

a másikra akarjanak élni. De tudok jó példát is mondani. Egy régi tanítványunk elvégezte a 

Tiszaparti Gimnáziumot, főiskolára készül, nyelvvizsga bizonyítványa van. Nagyon nem ért 

egyet a roma hagyományokkal, ami a családjában van, viszont nem akar szembe menni a 

család elképeléseivel. Van egy nagy álma, amit azért nem fog tudni megvalósítani, mert a 

családja nem támogatja. Ugyanakkor mégis a család számára az első. Ez a fiatal mutatja 

nekem azt, hogy aki akar, meg aki komolyan gondolja, az valamilyen másik úton el tud 

indulni.  
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Nagyon köszönöm a beszélgetést.  

 

7. interjú 

Interjúalany: Rafael Aranka – Szolnok Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

Interjút készítette: Lázár Edit 

 

Először szeretnék kérni egy bemutatkozást, foglalkozását, beosztását, illetve kérem, mondja el 

kapcsolatát a teleppel, a telepen élőkkel. 

Rafael Aranka vagyok, a Roma Nemzetiségi Önkormányzatnál dogozom jelenleg, mint 

szociális munkás, kisegítő. A telepen élők helyzetéről annyit tudok mondani, hogy szinte napi 

kapcsolatban vagyunk, ismerem a szülőket, a gyerekeket. Kettő programban részt vettem, a 

2012-es programban benne voltam, meg a 2015-ös programban is benne voltam, együtt 

csináltuk végig az ott élő lakókkal. 

 

Mit tudna mondani ha, 5-6 mondattal kellene bemutatni a telepen élők helyzetét. 

Hát a helyzetük olyan, hogy hátrányos helyzetűek. Vannak köztük, a telepen élők között 

vannak olyanok, akik munkanélküliek, vannak köztük közfoglalkoztatottak is. Hát, elég 

hátrányos helyzetben vannak, a munka az nagyon kellene nekik. Egy a probléma, hogy nem 

mindegyiknek van meg a nyolc általános, így nagyon nehéz nekik az elhelyezkedés, ami 

segítene nekik a mindennapi megélhetési problémájuk megoldásában. Fontosnak találnám azt, 

hogy ezek a képzések, amik jelenleg indulnak, ezekbe őket belevonni, és ezeken a képzéseken 

részt vegyenek, hogy a megélhetési körülményüket jobban tudják biztosítani. Hogyha a nyolc 

osztályuk meglesz, talán tudnak helyezkedni, dolgozni! 

 

Milyen eddigi tapasztalatai vannak a területen élő családokról? 

Hát a tapasztalataim azok olyanok, hogy a mindennapi kapcsolatom az megvan. Hát, általános 

helyzetűek, lehet velük kapcsolatba lépni. 

 

 

Mik az tapasztalatai az előző két program kapcsán? Milyen programokban vett részt? 
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Hát, volt a felzárkóztató program nekünk, volt az alapkompetencia program, a férfiaknak volt 

a kőműves munka tanfolyam, részt vettek elejétől végéig, taníthatók voltak. 

 

El tudtak-e helyezkedni? 

Volt, aki részben, igen, el tudott helyezkedni, volt, aki nem. És hát, aki ezt a vizsgát letette, és 

kevesen, de voltak olyanok, akik munkába kerültek, de volt olyan, hogy a származásunk miatt 

sem igazán sikerült nekik az elhelyezkedési problémákat megoldani. 

 

Milyen igények, szükségletek azok, amik fontosak az ott élő családoknak? 

Hát én nagyon fontosnak tartanám, a vízellátás javítását. Minden lakásban benne legyen 

nekünk a víz, mert ugye közkútról hordják a vizet, és az elég aggályos problémát okoz nekik, 

mind a főzésben, mind a tisztálkodásban, mind a mosásnál. Azt fontosnak látnám, hogy 

megoldódjon a helyzetünk, a lakásfelújítás, a fürdőszoba. Ez nagyon fontos volna, a gyerekek 

miatt is, hogyha ezt meg lehetne valósítani. 

 

Akkor itt igazán fontossági sorrendet nem tudunk fölállítani, mert ugye a víz, fürdőszoba, ezen 

kívül van-e még esetleg, ami fontos lehet a családoknak? 

Hát a munka. Az elhelyezkedés, hogy jobb életkörülmények közt tudjanak élni, a mindennapi 

élelmiszert tudják önmaguk részére, és a gyerekeknek biztosítani. 

 

Az igények, és szükségletek kielégítésére mi az, amit Ön személy szerint tudna vállalni? 

Esetleg a programok lebonyolításában, kapcsolattartás mondjuk a telepen élőkkel, ennek 

segítése? 

Hát igen, az előző programban is úgy volt, hogy volt mindennapi kapcsolat, és ugyanúgy a 

képzésen részt vettek. Hát az összeírástól az iskolába elkíséréséig ott voltam velük, bent 

voltam velük az osztályban. 

 

Tehát a kapcsolattartás és az ösztönzés a résztvevők támogatása. Mi az, amit még feltétlenül 

javasol, hogy belekerüljön a program tervébe? Tehát, a legfontosabb, amit említettünk, ez a 

fürdőszoba, és akkor a higiéniai környezet kialakítása. 

Igen! 

 

 

Illetve akkor a munkalehetőség. 
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Munkalehetőség, igen! Hát az egész élethelyzetük javításába ugye, meglegyen nekik ez az 

ellátó rendszer. És ami a legfőbb, a munkalehetőség, a megélhetőségükhöz ez szükséges! 

 

Köszönöm szépen! 

 

8. interjú 

Interjúalany: Rafael László - Munkaerő piaci és Környezetgazdálkodási Szociális 

Szövetkezet 

Interjút készítette: Lázár Edit 

 

Egy bemutatkozást kérnék, név, foglalkozás, beosztás és kérem beszéljen magáról és 

kapcsolatáról a teleppel, a telepen élőkkel. 

Rafael Lászlónak hívnak, a Munkaerőpiaci és Környezetgazdálkodási Szociális Szövetkezet 

igazgató elnöke vagyok. A teleppel a kapcsolatom 2007-re nyúlik vissza, akkor még a Roma 

Nemzetiségi Önkormányzatnál dolgoztam, mint szociális segítő, majd 2008-tól a Szolnok 

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalánál dolgoztam, mint munkaerő piaci menedzser. Itt 

a hátrányos helyzetű, inaktív emberekkel foglalkoztunk. Nekik kínáltunk lehetőségeket, 

képzés, felzárkóztatás, és munkahely szempontjából. Ezáltal Szolnok város perifériás helyein 

is megfordultunk, ide tartozik a Törteli, Motor út is.  

 

Ha jellemezni kellene 5-6 mondattal az érintett területet, a szegregátumot, az itt élők 

helyzetét, mik a legfontosabb jellemzők? 

Az itt élő emberekről fontos elmondani, hogy 2007 óta nagyon megváltozott a lakosság 

összetétele. Többen saját erőből vagy egyéb önkormányzati segítséggel tudtak innen 

elköltözni.  Az itt élő deviáns szubkultúra meghatározza az itt élő embereknek a sorsát és 

életét. Sajnos a szegénység öröklődése rányomja a gyerekekre a bélyeget, az egész életükre.  

 

Tapasztalatai alapján, eredményekről lehet-e beszélni az érintett területen? 

2007 óta költöztek el családok, ami eredmény. Volt, aki saját erőből, volt, aki önkormányzati 

segítséggel. Többször volt önkéntes takarítás, ezt a Roma Nemzetiségi Önkormányzat és a 

helyi önkormányzat szervezte közösen. A telepen élő családok mindegyike részt vett.   

Szerintem a lakosságban meg van az az erő, hogy képes tenni magáért. 
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Milyen igényeket és szükségleteket tart fontosnak a családok számára, a program során? 

Fontosnak tartom, hogy a Maslow-féle piramisnak az alsó kettő része mindenféleképpen 

teljesüljön, mert onnan lehet továbblépni.   Ha az első, fiziológiai szükségletek nincsenek 

meg, akkor onnan nehéz, nagyon nehéz tovább lépni, és onnan lehetne eljutni az 

önmegvalósításig. Van egy biztos állásuk, innen jön a biztonság, a biztos lakhatás, akkor lehet 

velük tovább fejlődni.  

Azt gondolom, hogy ez így lehet, illetve a tanulás az egyik legfontosabb út, hogy legyen 

munkájuk. Ez a kettő. Ez a pályázat is ebben tud segíteni, a kompetenciák fejlesztésével, a 

képzésekkel, a lakhatási körülmény változásával. 

 

Ha fontossági sorrendet kellene felállítani a felsoroltakból, akkor mi lenne az úgynevezett 

fontossági sorrend? 

Nagyon fontos, hogy képessé kell tenni őket arra, hogy elsődleges munkahelyen meg tudják 

állni helyüket. Ez a pályázat is arra jó, hogy arra világít rá, hogy abban akar előre lépni, hogy 

az itt élő emberek fejlődjenek, és minél többen az elsődleges munkaerő piacon el tudjanak 

helyezkedni. A lakhatási problémák megoldása abban, hogy azok az ingatlanok jobban 

felszereltek lesznek, a komfortjuk változik, ez is abban fogja segíteni őket, hogy el tudjanak 

helyezkedni és tudjanak munkába járni. 

Én legfontosabbnak azt találom, hogy az elsődleges munkaerőpiacon el tudjanak helyezkedni, 

de ezt tudom én is és más is, hogy erre fel kell őket készíteni. Ez nem az egyik napról a 

másikra fog sikerülni, Azért van jó példa, van minta. Fontosnak tartom a mintát a telepen, 

mert kellenek példaképek, kellenek olyan emberek a telepen, akikről látják, hogy eljárnak 

dolgozni, ezáltal gyarapodnak, jobban el fogják hinni, ha tesznek magukért, nekik is jobb lesz.  

 

Milyen feladatokat tud vállalni az igények, szükségletek kielégítésében? 

Az eddigi munkám alapján is személyes kapcsolatom van az emberekkel. Az évek folytán 

kialakult egy kölcsönös bizalom egymás iránt. Az én munkám ebben a projektben: Fontos, 

hogy mikor eltelik ez a 24 hónap, akkor ők ezt sikernek éljék meg. Mert ha ők sikernek fogják 

megélni, akkor mi is annak fogjuk megélni ezt a programot.  A munkámmal, képességeimmel 

szeretnék ehhez hozzájárulni.  

 

 

 

Utolsó kérdésem, hogy mi az, amit feltétlenül fontosnak tart, hogy a projekttervbe kerüljön? 
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Az itt élők, a Törteli úton élők mindenféleképpen bekerüljenek a programba és ezeket a 

programokat sikeresen elvégezzék és képesek legyenek arra, hogy a jövőben meg tudják állni 

a helyüket. Ha ez a 24 hónap eltelik, utána is nyomon legyenek követve és ne azt érezzék, 

hogy eltelt és már velük nem foglalkozik senki. 

 

Köszönöm szépen! 

Én is köszönöm! 

 

9. interjú 

Interjúalany: Sárkány Mária – Célterületi lakos 

Interjút készítette: Lázár Edit 

 

Kérem, mutatkozzon be! 

Sárkány Mária vagyok, Szolnoki lakos, a Törteli úti 7d/9 szám alatt lakok. 

 

Jelenleg dolgozik? 

Igen, a Munkalehetőség a Jövőért Nonprofit Kft-nél dolgozom.  

 

Mióta él a telepen? 

16 – 17 éve 

 

Egy pár mondattal kérem, jellemez az itt élő családok helyzetét. 

Hátrányos helyzetűek, beszélgetni nem nagyon szoktam velük, csak köszönő viszonyban 

vagyunk. Dolgozok, reggel megyek, délután jövök, így nincs időm szomszédolni. 

 

Mennyien dolgoznak most? 

Most itt a telepen, egy jó páran dolgoznak, amióta voltak ezek a projekt tanfolyamok és részt 

vettek benne és sokan el is tudtak helyezkedni, mint például én is. Voltam parkgondozói 

tanfolyamon. Ellátom. Az NHSZ-nél is voltam park takarító. 

 

 

Az elmúlt években, voltak már programok? 
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Igen. 

 

Azzal kapcsolatban tudna- e pár mondatot mondani, hogy milyen képzések voltak és ezeknek 

milyen eredményei voltak? Ki tudott elhelyezkedni? Hasznosak voltak-e? 

Jó volt, meg tiszta volt a telep egy részben, de nem csak akkor kellene takarítani a telepet, 

mikor megfizetik az embert, ez mindenkinek a saját feladata lenne. Hát jó volt, de hát vannak 

olyan családok, akiknek nem érdemes felújítani a házat, mert most is például van olyan ház, 

ahol a 70.000 Ft-os ajtó már nincs meg. És azért még nekem nem csináltak, mert sajnos OTP-

s házban lakok és minket ebben sose segítettek, csak annyiban, hogy tudjunk járni 

tanfolyamra. Azért kaptunk pénzt, ami nekem is jó lett volna, mert 11 gyermekem van, abból 

6 kiskorú, akit el kell tartsak, és sajnos, hogy nincs villanyom, most akarom visszahozatni az 

órát, mert volt ez a haláleset is,  és nem tudom miért nem adnak egy olyan lehetőséget, hogy 

legalább egy lehetőséget adjanak, hogy visszahozzák a villanyórákat.  

A szolgáltatóházzal meg vannak elégedve? 

Amikor így ráérek, akkor szoktam bejönni a „kékházba” mosni, de nem állandó jelleggel, 

nagyon ritkán, a főzést is nagyon ritkán veszem igénybe, mert nekem van otthon mosógépem, 

centrifugám, de most sajnos elromlott a mosógépem, de hát igénybe szoktuk venni. Jó is csak 

hát vannak olyan emberek, akik ezt is tönkreteszik, sajnos. 

 

Mik azok az igények, amelyekre szüksége lenne itt a telepen élőknek? 

Mondjuk olyan, hogy többet foglalkozzanak a gyerekekkel, mert van olyan szülő, aki 

egyáltalán nem foglalkozik velük, és egy kis nevelés azért nem ártana némelyik felnőtt 

asszonynak. 

 

A lakások felújítása is igény? 

Hát most ezt nem tudom, mert azt mondták, hogy az önkormányzati házakat újítják majd föl. 

Akik benne laknak, mondják, hogy beázik, penészes, mert a húgomnál ott van az asztmás 

kisfia és a tető penészes, meg az oldalfal is. Állandó gyógyszeres kezelés alatt áll és akkor 

megcsinálnák legalább a tetőt is. Jó lenne, ha a telepen tényleg felújítanák normálisan, hogy 

lakható legyen. 

 

Mi az, ami a legfontosabb lenne? 
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A legfontosabb az lenne, ha fürdőszoba lenne minden lakásban, mert itt laknak egy páran, 19-

20 család lakik még itt a telepen. A szolgáltatóház hiába van itt, van zuhanyzásra lehetőség, 

de ennyi ember után csak a higiénia kell és csak jobb, ha az ember otthon mosakszik.  

Mi az, amiben a program során Önre számíthatunk? 

Szeretnék továbbra is benne maradni, és szeretném, ha kapnék munkát, mert szívesen 

elvégzem a képzést, és a társaságot kicsit egybehozná. 

 

Milyen munkákat vállalna? 

Mindent bevállalok, takarítás, mindent. Dolgoztam már iskolában, konyhán, konyhai 

kisegítőként, voltam KHT-nál, jelenleg is, de viszont a temetőt takarítom. Szemétszedés, 

mindent bevállalok. 

 

Köszönöm a beszélgetést! 

 

10. interjú 

Interjúalanyok: Nagyné Szőke Ágnes és Szabó Balázsné – Védőnői Szolgálat, védőnők 

Interjút készítette: Dr. Nagyné Varga Ilona 

 

Arról beszélgetünk Nagyné Szőke Ágnessel és Szabó Balázsnéval, hogy a szegregátum 2 

területe a Laposi rész és a Motor – Törteli telepi rész között milyen különbségek fedezhetők 

fel, érhetők tetten tapasztalataik alapján.  

A Laposi területen vagyok védőnő, helyettesítésben látom el feladataimat, az itt élők 

szerintem más kultúrájúak bizonyos szempontból, mint a telepen élő családok, nem is tartják 

egymással a kapcsolatot a két területen élő családok. Talán egy ilyen rokonsági kapcsolat 

lehet az egyik családnál. Ők magántulajdonú lakásban laknak, nagyon rossz szociális, 

hátrányos körülmények között. Náluk azt tapasztalom, hogy a lakhatást próbálják minél 

komfortosabbá tenni. Kívülről, illetve állagilag leromlottak ezek a lakások, de mindent 

megpróbálnak annak érdekében, hogy viszonylagos tisztaság legyen. Nagyon sok probléma 

van itt is a kutyákkal, nehezen megközelíthető, engem ki szoktak vinni autóval a területre. 

Tehát nekem ilyen szempontból biztonságosabb a helyzetem, mint a kolleganőmnek. 

 

Milyen a csecsemők állapota, helyzete, születési súlya itt? 
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Akár dohányzás, koraszülés, sok gyermekes család van, ruházatuk szegényes, kevesen 

dolgoznak, kevesen vesznek részt közmunkában. Vannak olyan szülők, ahol az apuka 

börtönben van, általában anyukákkal találkozom, többnyire otthon, tehát állandó 

munkavégzésben élő, résztvevő van – e kint, ezt nem is tudom. 

 

Tapasztaltok együttműködési hajlandóságot? 

Igen tapasztalok, jobban, mint a kolléganőm a telepen élőkkel.  

 

Arról beszélgettünk az interjú előtt, hogy a te praxisodban már évek óta meg vannak, ezek a 

családok, ami a telepet érinti. Hány család él itt a Te tapasztalatod alapján, akikkel 

számolhatunk?   

35 – 40 család, nem sok. Régen sokkal több volt. Sajnos a telepet, ami a hátránya is lett, 

önmaguk pusztították el, saját lakásokat, alkalomról – alkalomra kijártam és helyettesítéssel 

látom el a feladatot, régóta tartós helyettesítéssel az elmúlt 6 – 8 évben rövidebb megszakítás 

nélkül de, az elmúlt 25 évben is sokat helyettesítettem. Ismerem jól az ott élő embereket, és 

saját maguk tették tönkre, verték le a gerendát, a cserepet, és eladták vagy tüzelőnek 

felhasználták, ajtókat, ablakokat kiszedtek. Gyakorlatilag a saját benne élésüket 

ellehetetlenítették. 

 

Érzékelhető különbség önkormányzati, bérlakások és a saját tulajdonú ingatlan között? 

Igen, érzékelhető. A környezet, a ház körüli szűkös terület. Akár a szemeteskukának az 

elszállítása, a D – sor az, ami saját tulajdonú lakás, ugye ott szállítási díjat kell fizetni, így az 

önkormányzati lakások még jobban szem előtt vannak tartva - és azért érezhető, látványra is a 

különbség. 

 

Beszéltünk arról, hogy az együttműködési hajlandóság meglehetősen alacsony  

Azt tudom elmondani, mint az előzőekben a kolleganőm elmondott a laposi részen. Régen a 

lapos egybefüggő védőnői körzet terület volt, most azonban megosztva van. 

Most kicsit kitérek a védőnői, helyettesítés miért adódik. Ez most annyira hátrányos terület, a 

Körös út és környéke is idetartozik, meg a családok átmeneti otthona, főleg ez a lapos,telepi 

rész, akik jönnek ide kolléganők, 2- 3 év és nem bírják, tovább állnak. 

Bennünket az tart itt, hogy nekem és kollégáimnak is saját körzetünk az a rendelőhöz tartozó 

úgynevezett vegyes vagy jobb körzet. Tehát a mi saját körzetünk az jobb, talán a négy 

védőnői körzetből ez a két legjobb körzet, amit a saját körzetünknek tekinthetünk.  
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A harmadik kolleganőnk körzete az javarészt, már a telepről elköltözött sashalmi, vegyi 

lakótelepre került cigány családok, de azt is vegyesnek mondhatnám. A kórház mögötti rész, 

vegyi lakótelep rész vegyesnek mondható. Vannak ilyen értelmiségi, jó szituált emberek, 

egyszerű szegény, hajléktalan szállón élő emberek.  

A negyedik körzet, ami üres körzetként azonosíthatunk ketten megosztva viszünk. Ez viszont 

halmozottan hátrányosnak nevezhető. Ezt egy védőnő mentálisan, fizikálisan hosszabb távon 

nem képes megoldani. Minket az éltet, hogy a saját körzetünk, és ha bármikor nem bírjuk, 

akkor azt mondhatjuk, köszönjük, tovább nem csináljuk.  

Annyival egészíteném ki, hogy ezek a családok nagyon ragaszkodnak az állandósághoz, tehát 

úgy kapcsolatot tartani velük, nekünk is könnyebb így, hogy ismerjük az összes rokonsági 

kapcsolatukat, felmenőt, lemenőt, egészségi állapotukat. Nekünk is könnyebb így dolgozni, 

illetve nekik is nagyobb biztonságot ad, hogy egy állandó személyt tudhatnak itt a rendelőben. 

Állandó személyváltozás során nem lehetne olyan közvetlen kapcsolatot kialakítani, ezért is a 

vezetőség úgy döntött így, hogy ha egyelőre nincs állandó státuszra személy, tartós 

helyettesítés a megoldás.   

 

Itt sokkal több kell tudásban, kapcsolatrendszerben sokkal nagyobb lelki kapacitást is igényel. 

Gyakorlatilag sokkal nagyobb létszámú körzet nem fedezi, egy fizetendő praxisnak a 

létszámát, de már régóta szerencsére, a vezetőségnek az a koncepciója, hogy ennyire 

hátrányos helyzetű körzetben így lehet biztosítani a védőnői ellátást. 

 

Hány gyerek/család tartozik egy körzetbe? Mi az az egység, amivel a védőnők mérik? 

Mi létszám alapú finanszírozás, mi készen kapjuk a kismamákat, mi azért nem tudunk tenni, 

hogy szaporodjon a körzet. Néha vannak hullámvölgyek, hullámhegyek. Én egy kicsi 

hullámvölgyben vagyok a saját körzetemmel kapcsolatosan, kicsit leszűkült a létszám, Ági az 

ellenkezőjéről beszélhet. Gyakorlatilag, ha egy védőnő a saját körzetében 10 - 15 kismama 

van, azt gondolom megfelelő, és ha van egy 20 - 25 körüli átlag, még talán 30-ig is elmegyek 

csecsemő, illetve a gyerekek, nagy gyerekek, a szülés szempontjából, azt gondolom, hogy ez 

egy védőnőnek a munkája során ez egy korrekt nem fárasztó, ennél több már nagyon 

megterhelő, a kevesebb meg sajnos nem jónak mondható. 

Óvodában nem havi rendszeres láthatóságot igényel, de névfenntartást igényel, ha adott 

életkorhoz kötött szűrővizsgálat van, azt idézni kell, ahhoz kapcsolatot kell vele tartani, 

betegségét nyomon követni, tehát addig még iskolában nem jár a gyermek, addig a mi 

gondozásunk alatt van, emellett mi még csináljuk a fele körzetet.  
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A telepen most hány csecsemő van? 

Most van 10 kismama, 7–8 az enyém, kettő a kolléganőé, és most van 22 csecsemő, amit 

együtt jelentünk. 45 kisgyerek van tehát, létszámilag nem éri meg ezt a körzetet finanszírozni. 

De amiatt, hogy állandóság legyen, hiszen mi már ismerjük őket, iskolázatlan anyákat, 

ismerjük a lemenőit, felmenőit, tehát, ha odajön hozzánk a 15 éves kismama, akkor mi már 

tudjuk, hogy kinek a „fia – borja”, milyen halmozott betegség fordul elő, vagy akár genetikai 

is, sokszor mi szólunk, hogy tovább kell menni genetikai vizsgálatra, tanácsadásra, hogy 

megtudjuk mi is, hiszen mi Őt hiába kérdezzük, nem tud rá válaszolni.  

 

Éreztek bizalmat irányotokban? 

Igen, feltétlenül. Főleg, mikor személyes kapcsolatban vagyunk velük, akkor idejön hozzánk 

tanácsadásra, vagy otthon a lakásukban a kismamával beszélek, sokkal másabban viselkedik, 

amikor körül fogja őt a rokon, a rokonság és a szomszédság, akkor már teljesen más irányban 

megy el a beszélgetés, illetve a válaszadás is.  

 

Mikor ott van az anyós, akinek majd a gyerekével foglalkoztok változtat a hozzáállásán, ahhoz 

képest ha négyszemközt beszéltek?  

Régen is megmondta az anyuka, hogy Ő megérti, hogy én mit mondok neki, akár a 

táplálkozással kapcsolatosan, fogamzásgátlásról, akár ehhez hasonló témában beszélgetünk, Ő 

ezt megérti, de értsem meg, hogy mikor ott van a család, vagy az anyós, akkor azt neki úgy 

kell csinálni, ahogy ők mondják.  

Sokszor az a probléma, hogy az apuka, a család nem engedi el az anyát, hogy Ő egyedül ne 

csatangoljon el sehova, még akkor sem, ha a gyermek érdekeit szolgálja, akkor sem jöhetnek 

el, mert a szokások nem engedik, pedig az apuka is résztvevője lehetne, de nem jön.  

 

Akkor sem mehet be, ha az Apuka nincs otthon, mert például börtönben van? 

A család felügyelete alatt van az Anyuka és ebben a helyzetben még nagyobb megfigyelés 

alatt van.  

Az anyuka dolga, hogy Ő otthon legyen, vezesse a háztartást, enni adjon gyereknek, az 

apukának, és ezt nagyon nehéz megértetni velük. Ott is előjöttek gyakran a családok közötti 

konfliktusok, tehát ha 2 olyan család járna szívesen, külön - külön beférne, de, amiatt nem 

jönnek, mert az XY ott van, és ők ellentétben állnak egymással az a végeredmény, hogy végül 

senki nem jár 
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Akik rendszeresen járnak, azokkal igen jó eredményeket lehet elérni, de borzasztó nehéz azt, 

elérni, hogy rendszeresen járjanak, ott látnak játékot, enni kapnak, foglalkozások vannak,  

A telepen a lakásokba, illetve Laposon is borzasztó sivár körülmények között élnek. Nincs 

játék, nagyon rossz, ingerszegény környezetben élnek pusztán, néhány plüss állat van és, a kis 

totyogós gyerekek, kint az udvaron vannak, nincs játék, nincs gyermekeknek való 

tevékenységre lehetőség.   

 

Mi történne, ha kapnának ilyen játékokat? 

Tönkretennék, eladnák, nem tudnának vele játszani, mert nincs az anyukában annyi 

motiváció, vagy értelem, pedig elmagyarázzuk, hogyan kell a csecsemővel foglalkozni, 

hogyan hat a csecsemőre, fejlődésükre a játék és miért, legyen körülötte színes dolog, hogy 

felkeltse az érdeklődését, nem is tudja azt az anyuka vagy nem is érti, hogyan vigye azt 

tovább, hogy játsszon a saját gyermekével.  

Az is probléma a lakóknál, hogy itt a telepen az első gyereknél látok bennük valami affinitást, 

gyerekkel való fejlődést, de pár hónap múlva újra várandós lesz, majd újra várandós lesz, és 

igazából a várandóság következtében a mosás, étkeztetés után, nincs türelmük hozzá. És ez a 

kisgyermek is ki van „csapva” oda van ennek – annak adva, mindig egy újabb és újabb 

személy foglalkozik vele. 

 

Ez nem foglalkozás a gyerekekkel, hanem csak megőrzés? 

Persze, tündéri kisgyerek lenne, de sajnos nem kapja meg azt a fajta foglalkozást, amit az ő 

életkorában igényelne. A gyermekek táplálkozása, mint alapszükséglet megfelelő? Vegyes 

táplálkozás az náluk nem jellemző, csak amikor pénz van, a csecsemőt rendszeresen 

szoptatják, de azt nem tudom megmondani pontosan, hogy az anyuka mit iszik, mit 

táplálkozik és cigarettázik – e és ezt tudjuk, hogy az anyatejjel minden bekerül a csecsemő 

szervezetébe  

Nagyon sokáig, éveken keresztül, 3 - 4 évig is eltart a szoptatási időszak, de emellett a 

hozzátáplálást ideje korán megkezdik, de nem a megfelelő táplálékkal, amivel lehetne, hanem 

mindent, amit otthon találnak, illetve a családi pótlék megérkezése során egészségtelen 

vásárlás következik. (csoki, nyalóka, édesség de egy darab alma, vagy banán kerülne az 

asztalukra az nem tartom valószínűnek). 

A dohányzás az anyukáknál, kismamáknál ez teljesen elterjedt. 
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Amikor én kint jártam néhányszor azt érzékeltem, hogy a nők állandóan mosnak, teregetnek, a 

telepen rengeteg a por, időjárástól függetlenül történik, mintha egy pótcselekvés jellegű 

tevékenység lenne. 

Azt veszem észre, hogy nagyon régre visszagondolok, hogy és azokat a cigány asszonyokat 

tudom, a Körösi úton lakik, volt olyan család, nem 1 és nem 2, ahova beléptem és az volt az 

érzésem, hogy hogy ejnye – bejnye a cipőből ki kellett volna lépni. Ma nem tudok egy olyan 

családot mondani, egyetlen – egyet sem, akik ott élnek, akinek bemegyek a házába hellyel 

kínál és azt én el is fogadom, mert nem fogadom el, tehát cipőlevétel, semmi. Tehát a por, 

piszok, az ingerszegény környezetben is, még a csecsemők keze, körme is a lábujjakon mind 

fekete.  

Én sem értem ezt, mosnak, teregetnek, de valahogy az a baj, azt veszem észre, hogy nagyon 

elhatalmasodtak a bulik. Ez a semmittevő élet, üvöltetem a zenét, iszogatok, szívogatok 

valamit, lányoknál és férfiaknál is, ezek belenyúlnak az éjszakába, ebből kifolyólag délelőtt 

térnek magukhoz, kezdenek el valami tevékenységet folytatni, csak sajnos ez nem úgy van, 

mikor van egy alkalom, név – születésnap, ez napi rendszerességgel történik meg. És a 

gyerekek, anyukák nem kipihentek, ebből kifolyólag nem mennek óvodába, iskolába  

Sokszor van úgy, hogy újszülöttet megyünk ki vizsgálni, és a mellette lévő ágyon még a 

délelőtti órákban ott alszik az apuka 

Sajnos a telepen is van olyan, akinek 15 évesen gyermeke van, amin már nem csodálkozom, 

de 16- 18 éves fiatalemberek, mikor megyek ki minden nyáron, azt látom, hogy nézem az 

eget, lesek a nem tudom mibe, megjegyzéseket tesz, miért nem megy el dolgozni. Vannak 

Apukák, akik tisztességesen eljárnak dolgozni, kevesen, de van ilyen is, és a gyerekek mikor 

nyári szünet van, azzal töltik a szabadidejüket, hogy a félig lebontott, ellopott, összetört 

nagytéglájú üres házak területén, ahol a szemetet, pelenkát, vizeletet, székletet ürítik, ott 

játszanak a gyerekek és azon rettegek én, hogy egyszer rájuk dől vagy történik velük valamin. 

Ez az úgynevezett szórakozásuk, meg a semmittevés,  

 

Kellett már kiemelni? 

Volt nekem egy olyan helyzetem, ahol alacsony iskolázott volt az anyuka, 4 vagy 5 

gyermeket szült, de ott inkább, ami számottevő volt, nagyon sokszor balesetveszélyes, 

környezetben hagyta a gyermekit és akkor felügyelet nélkül, a pici át ment máshova, apuka 

vagy otthon volt, vagy nem, tehát gyerekeket hagyott felügyelet nélkül, amiből baleset is lehet 

több alkalommal, így döntöttek amellett, hogy ki kell emelni 
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Mi az a kontroll, ami hat? Tehát mi az, amivel tudsz hatni rájuk, hogy a gyereket elvesszük? 

Mindez inkább megfélemlíti. 

Nincs, ez csak időleges, heteket várunk egy- egy szűrővizsgálatra, védőoltás beadására, hogy 

az az út, hogy beidézek valakit, az adott időpontban megérkezzen, olyan nincs. Tehát 

állandóan értesíteni kell. 

 

Pedig ti ott vagytok rendszeresen a telepen. 

Helyettes körzet, 6 hónapon túli gyermekeket 2 havonta kell látogatni, ha valaki miatt ki kell 

menni, kismama, vagy újszülött esetében, akkor bemegyünk a többi helyre is. 

 

Családsegítőkkel van kapcsolatotok? 

Igen van, most az egyik anyukával kapcsolatosan hívott a humántól az egyik kolléga. Amit én 

jónak is tartok, hogy gyermekjóléti szolgálat, most ilyen esetmenedzserek, kell is hogy 

együttműködjünk velük, mert sokszor, mást mondanak nekünk, mit nekik, és emiatt kell, hogy 

akár telefonon kommunikáljunk, akár személyesen. Előfordul, hogy együtt is ki szoktunk 

menni, egyeztetjük, mert megvezetnek bennünket, sajnos azt kell mondjam, hogy a rendszert 

kihasználják. Bocsánat, hogy ezt mondom, de a butaságuk, iskolázatlanságuk mellett nagyon 

jól kitanulták. Egymást tudják szidni, van olyan, hogy az egyik családhoz rendszeresen 

kimegyünk a gyermekjólét a gyermek veszélyeztetettsége miatt, akkor viszont nagyon össze 

tudnak fogni.  Én már kicsit fásultnak érzem magam, nem tudom már olyan praktikát a 

tarsolyomból előhozni, amivel azt érzem, hogy… csak a magam jó érzésére, hogy végre 

elértem náluk valamit. 

 

Nyilván másképp kell mérni a sikert 

Ha már az oltási kiskönyvben azt látom, hogy nincs elmaradásom, az már sikernek mondható  

 

Két gondolatot, hogy mit lehetne itt tenni, meg milyen terve van az ilyen programnak. Valaki 

azt mondta nekem, hogy egy dolog a remény, hogy érez vágyat a csoporttagok, az ott lakókkal 

a jóra. 

Azt gondolom, hogy a programban, tehát nagyon motiválttá kell őket tenni, és nem is tudom, 

hogy lehetne – e ilyet kérni, de valami féle szankciót fel kell állítani, mert amúgy el fognak 

fogyni, mert azok, akik nem kerülnek bele a programba, annyira ellenségessé fognak válni, 

tehát nagyon nagy harcok várhatók. Mert nem fogja érdekelni, hogy ebben a programban mit 

vállalt be, milyen feladatot lát el… dolgozik, tanul. 
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És milyen szankciókat találnátok ki? 

A mi munkánk kapcsán, csak azt tudom mondani, hogy a részükről, sokkal több 

együttműködés várok el, tehát ha van egy gyereke, a gyerekeket ő vállalta, akkor a felelősség 

is ott legyen e mögött. Sajnos a szakmánk is azt mutatja, hogy mindent helyettük, felszólításra 

történt meg. A gyermeki jogszabály is arra felé megy, hogy a szülői felelősség sokkal erősebb 

legyen bennük, megértem, hogy egymás utáni években születendő gyermekek gondozása, 

nevelése agyilag nem megoldható, nehéz. Kimerülnek az asszonyok. 

Nagyné Szőke Ágnes: Ők tegyenek azért, hogy nekik jobb legyen. Vegyenek részt az 

építkezésekben, mert akkor jobban megbecsüli azt, amit ő lapátol, a saját kétkezi munkát. Azt 

kellene elérni, hogy ő is akarja, és ő is tegyen érte. Amíg a szülők fejében nincs rend, addig 

nem tudják tovább adni az értékeket, és generációkon keresztül ezek a gyerekek is így fognak 

felnőni. 

 

Mondtátok, hogy azoknak az idős asszonyoknak, anyósoknak van hatalmuk, csak rájuk 

irányuló valami programelemet? 

Nagy tudásúak a férfiak, de leszerelhetők. Volt olyan eset mikor összevitázott 2 család, rájuk 

kellett kiabálni az asszisztens hölgynek, egyszerűen nem képesek engedni egymás között sem.  

 

Azt mondják, hogy a hangadókra, vagy véleményformálókra sikerül hatni, akkor az 

eredményes, sikert jelent. 

Van igyekezet a laposi részen, vannak olyan családok, akik kiskertet, fákat ültetnek, állatokat 

tartanak, tehát a saját mikrokörnyezetüket rendezik, fejlesztik. 

Sajnos előfordul a kerítés hiányából adódóan, hogy „kérincsélnek”, ezért kell, sokszor otthon 

maradni az anyukának, hogy ne maradjon üresen a ház. 

Felállítani egy olyan vissza kontrollt, akik ezeket a lakásokat kapják, hogy mi az ő 

felelősségük vállalja, vagy nem vállalja. Ezeket pontokba szedve és ezeket visszakontrolálni, 

hiszen a következő generáció ne úgy nőjön fel, mivel ezért van ez az egész program, és 

tegyen annyit a szülő, ha beteg a gyermeke, hogy hozza el.  

 

11. interjú 

Interjúalany: Zsákai János –Célterületi lakos 

Interjút készítette: Lázár Edit 
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Elsőként kérnék egy bemutatkozást! 

Zsákai János vagyok. 

 

Dolgozik –e most valahol? 

Önkéntes polgárőr vagyok, nem dolgozok jelenleg, itt élek a Törteli út 100/6-ban. 

 

Mióta él a telepen?  

20 éve itt élek. 

 

Egy pár mondatban hogyan jellemezné a telepen élők helyzetét? 

Csak annyit tudnék mondani a többi lakosról, hogy mindenki csinálná a dolgát, dolgozna. 

 

 

Most sokan dolgoznak? 

Igen többen dolgoznak a telepen. 

 

Milyen eredményeket, tapasztalatokat tud mondani, az eddig a telepen megvalósult 

programokról? 

Nagyon jó programok voltak, sokan csatlakoztak a telepen élők közül.  

 

Milyen programokban vesz részt? 

Kőműves tanfolyamra jártam. 

 

El is tudott helyezkedni? 

Nem. Sajnos nem volt rá lehetőségem. 

 

És a többiek, akik részt vettek a képzésben? 

Sajnos a többiek sem tudtak elhelyezkedni.  

 

Ennek mi volt az oka? 

Sajnos a képzés nem OKJ-s bizonyítványt adott, ez nehezítette az elhelyezkedést. Most a 

lakosság nagy része a Munkalehetőség a Jövőért KHT-nál dolgozik. 
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Mik azok a változások, vagy igények, amelyre szüksége van az itt élő embereknek? 

Nagyon sok változásra lenne szükség. Kellene pl.: egy kultúrház, hiszen ami most itt van az 

egy szolgáltatói ház. Egy olyan közösségi térre lenne szükség ahol lehetne pl.: 

születésnapokat tartani vagy kisebb családi összejöveteleket és lehetőség lenne főzésre is.  

 

A házakban milyen változásokra lenne szükség? 

Sok mindenre, pl.: fürdőszoba, víz, wc, a lakosoknak ez a kérése. Meg a körülmény javítása, 

tisztább környezet.  

 

És ezek közül mi az, ami a legfontosabb lenne, hogy ha lehetne sorrendet felállítani? 

A legfontosabb a fürdő, wc, közösségi ház. A higiéniai feltételek javításával könnyebb lenne 

az elhelyezkedés is, mert sokan mennek napi szinten dolgozni.  

 

Indul a Komplex telepprogram II. Mi az, amiben Önre tudnánk számítani ebben a 

programban? 

Hát én úgy mondom magának, hogy a többi lakosokat, összehívnám. A kapott információkat 

átadnám. Sok mindenki biztos részt venne a programokban, érdekelné őket.  

 

Köszönöm a beszélgetést. 

Szívesen! 

 

12. interjú 

Interjúalany: Eszes László, Türr István Képző és Kutató Intézet  

Interjút készítette: Dr. Nagyné Varga Ilona 

 

Eszes Lászlóhoz az első kérdésem az, hogy a teleppel – Törteli úti szegregátum - mikortól van 

kapcsolatod, és milyen munkákban, feladatokban vettél részt? 

2012-ben indult egy modellprogram, amely hazai forrásból valósult meg, itt a megyében két 

helyszínen: Szolnokon és Tiszaroffon, konzorciumi formában, a Türr István Képző és Kutató 

Intézet vezetésével. Az én feladatom a szolnoki program koordinálása volt: a partnerek 

megnyerése, bevonása, illetve a célcsoport motiválása, a szükségletek és a lehetőségek 

felmérése. Kísérleti jellegű volt, mert ilyen komplex programra előtte nem volt példa, sokrétű 

beavatkozás egy közösség életébe, amely újszerű megközelítéssel élt. A kihívás nagy volt, az 

elvárások pedig nem voltak egyértelműek. Több módszert, tevékenységet nekünk kellett 
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kialakítani, összehangolni partnereinkkel a program során. Az a tapasztalatom, és ez a 

megvalósítás közben még inkább megerősödött bennem, ilyen komplex beavatkozásokra van 

szükség. Tehát különböző területeken, egymástól elszigetelt módon nem lehet tartós 

eredményt elérni! Csak részeredményeket! A komplexitás jellemezte a résztvevőkkel, a 

telepen lakó emberekkel és a családjukkal való foglalkozást, komplexen avatkoztunk be az 

egyén és a közösség életébe az életvezetés, a szociális helyzet, a gyermekekkel való 

foglalkozás stb. területén. A tevékenységek széles skáláját kellett felvonultatni, és nagyon 

összehangolni a partnerekkel való együttműködést. Olyan szervezetek kerültek kapcsolatba a 

megvalósítás során, amelyek korábban ilyen jellegű közös munkában nem vettek részt, ebből 

a szempontból is kísérleti programot valósítottunk meg.  

Egyértelműen az a tapasztalatom, hogy a közreműködőkben külön-külön is nagyon sok 

hasznos energia van, és ha ezek összeadódnak, akkor ez sokkal eredményesebb és 

hatékonyabb tevékenységet tesz lehetővé! A kulcskérdés az, hogyan lehet ezeket az erőket 

felszínre hozni, egy irányba terelni, koordinálni. Egyébként ez a legnehezebb! Mert itt van a 

legtöbb buktató a dologban! Nagyon meghatározó az, hogy a partnerek milyen hozzáállásúak, 

az őket képviselő munkatársak milyen attitűddel bírnak, A beavatkozó partnerek körültekintő 

kiválasztása, ezért fontos egy ilyen programnál. A célcsoport tagjaira általánosan jellemző az 

emocionális, érzelemvezérelt hozzáállás, nagyon fontos számukra, hogy érezzék az 

elfogadást, a szeretetet. Úgy gondolom, hogy ezt a fajta megközelítést, együttműködő 

partnereinkkel együtt, sikerült megvalósítani, ennek köszönhetően, a „humán rész”, érzésem 

szerint, eredményesen valósult meg.  

A modell programhoz infrastrukturális rész is kapcsolódott. Férfiak és nők a 12-15 fős 

csoportokban gyakorlat orientált képzésekben vettek részt. A hölgyek számára 

háztartásvezetésre és kertgondozásra betanító kurzusokat szerveztünk. A férfiak épület-

karbantartó betanított képzésben vettek részt, amelynek gyakorlati részében, az általuk és 

családjuk által lakott, 13 önkormányzati bérlakás felújítását végezték. A képzés során értéket 

teremtettek, amely értékekből ők is profitáltak, hiszen így komfortosabbb, jobb állapotú 

lakásokat kaptak, melyhez a saját munkájukkal is hozzájárultak. Sajnos az egyik legfontosabb 

infrastrukturális elem, a mobil közösségi szolgáltatóház az idő rövidsége és a közbeszerzési 

eljárás bonyolultsága miatt, nem valósulhatott meg. 

A következő a komplex telepprogram volt, mely a modellprogramot követte. 

A komplex telepprogramban nekem segítő szerepem volt. Ezt Debrecenből koordinálták, és 

külön munkacsoportot hoztak létre a Türr István Képző és Kutató Intézet Debreceni 

Igazgatóságának munkatársai, amely nyilván támaszkodott a helyi tapasztalatainkra, az 
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enyémre is, és a résztvevő munkatársakéra is. Ebben inkább külső tanácsadói, segítő, 

kapcsolatépítő és koordináló feladatom volt. 

 

Ez mit jelent konkrétan? 

Nem tanítottam, nem voltam képzésvezető. Mikor szükség volt rá, akkor átadtam, a projekt 

előrehaladása érdekében, a tapasztalataimat (helyismeret, emberismeret, a célcsoport 

ismerete). A modellprogram során kialakult egy bizalmi viszony köztem és az ott lakók 

között, amely a mai napig működik. Az utcán is megállítanak és bizalommal fordulnak 

hozzám, ha álláskeresési, életviteli vagy családi problémájuk van.  

 

És segítesz is? 

Hát persze! A segítés azt jelenti, hogy a problémákban megoldást nyújtható szervezeteket, 

intézményeket megkeressük, informáljuk és „összehozzuk” az érintettekkel. 

 

A telepen élőket ismered, személyes rálátásod van, élményeid vannak. Ha néhány 

gondolatban kellene összegeznünk az ő helyzetüket, akkor mit mondanál? 

Hát igen, alapvetően a szegregátumban való élet határozza meg a lehetőségeiket. Egy komfort 

nélküli lakótelepen laknak, amely azt jelenti, hogy az épületekben, a lakóingatlanokban nincs 

vezetékes víz, nincs vezetékes gáz, nincs megfelelően kialakított helyiség, ami tisztálkodásra 

szolgálna, jó néhány lakáshoz nem tartozik WC. Ennek folytán alapvető higiéniai problémák, 

hiányosságok is felmerülnek. Ezek a lakhatással kapcsolatos hátrányok.  

A szociális hátrányok összegződnek, az itt élő emberek, családok mélyszegénységben élnek, a 

foglalkoztatási helyzet nagyon rossz. A közfoglalkoztatáson kívül egy-két személynek, akad 

nyílt munkaerő piaci lehetősége. A közfoglalkoztatás esetleges, időszakos, nem tervszerű, ez 

is probléma. Legálisan jövedelemhez jutni, amiből a szolgáltatásokat meg tudják vásárolni, ki 

tudják fizetni pl.: szemétszállítás, áram, kicsi az esély. Nagy gond, hogy a mélyszegénységből 

adódóan, nem jutnak megfelelő áramellátáshoz, és ennek eredményeként jelenleg is 

tapasztalható, hogy illegálisan, életveszélyesen jutnak hozzá az elektromos energiához. Ez azt 

jelenti, hogy lopják az áramot. Ezt már a modellprogram idején jeleztem, írásban is, a 

Polgármesteri hivatal, mint tulajdonos, a Szollak, mint ingatlankezelő, az EON, mint 

szolgáltató, felé. Voltak ellenőrzések, ilyenkor leakasztották drótot, de aztán újra visszakerült 

az életveszélyes, „illegális áramszedő”, tehát változás nem történt. Javasoltuk a kártyás 

megoldást, erre vonatkozóan kevés az információim, de tudom, hogy az A-soron van 

előrelépés, ott több helyen kártyás órát szereltek fel, szabályosan tudnak áramot vételezni, 
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anyagi lehetőségeiktől függően. A telepen élők foglalkoztatási helyzetének javítása 

kulcsfontosságú, amelynek javítása, megoldása a következő program (-ok) kiemelt 

feladatának kell lennie.  

Már említettem, hogy az itt élők rendkívül érzelemközpontúak, ezért „létkérdés” a kölcsönös 

bizalom megteremtése! Szükséges, hogy közel kerüljünk egymáshoz, hogy megismerjük a 

problémáikat, az érzéseiket, vágyaikat, álmaikat. A folyamatosság, a kapcsolat fenntartása 

még nehezebb! Az igazi erőpróba az, hogy fenntartsuk az érdeklődésüket, folyamatosan 

biztosítsuk a motivációt. A szociális munka kiemelkedően fontos egy ilyen a projektben, a 

Humán Szolgáltató Központnak éppen ezért kulcsszerepe volt, Mohácsi Andrea igazgató és 

közreműködő munkatársai emberséggel, nagy szakmai hozzáértéssel, lelkiismeretesen 

végezték segítő munkájukat az előkészítési-, a megvalósítási- és az utánkövetési szakaszban 

egyaránt.  

Folyamatos figyelemmel kísérésre, folyamatos segítésre van szükség! . 

A modellprogramban Vincze Lajossal nagyon sokat beszélgettünk - egyébként a városban ő 

volt a program egyik „motorja” -, sok időt töltöttünk a telepen és a segítőkkel is folyamatos 

kapcsolatban voltunk. 

Ő hívta fel a figyelmemet, az állandó jelenlét fontosságára, nekem nem volt tapasztalatom 

ilyen típusú terepmunkában. Ha egy napot kihagytam egy héten, és nem mentem ki, ha csak 

egy fél órára is, akkor annyi probléma gyűlt össze, hogy a következő napokban sokkal többet 

kellett rajta dolgoznom. A képzési programoknál kettős vezetés működött (munkavezető és 

gyakorlati oktatás vezető), mert a megélhetést csak közfoglalkoztatási keretben tudtuk 

biztosítani. A kísérleti programban nem volt megélhetési támogatás, ezért, helyi 

kapcsolatainkat felhasználva, közfoglalkoztatási keretben tettük lehetővé a résztvevők 

díjazását. Juhász Gyuláné, a „Munkalehetőség a Jövőért” Szolnok Nonprofit Kft. ügyvezető 

igazgatója sietett a segítségünkre, vállalkoztak rá, hogy közfoglalkoztatók lesznek, a 

finanszírozáshoz szükséges keretet pedig, Deák Miklósné igazgató és Csanádi Csaba 

kirendeltség-vezető támogatásával, a Munkaügyi Központ biztosította. A munkavezetőt a 

foglalkoztató Kft jelölte ki, ez a körülmény lehetővé tette, hogy a potenciális foglalkoztató, és 

a leendő munkavállalók kölcsönösen megismerkedhessenek egymással.  

Kiváló oktatókkal dolgoztunk együtt, akik emberségükkel, szakmai felkészültségükkel 

nagymértékben járultak hozzá a program sikeréhez. Mindezek ellenére voltak konfliktusok, 

nehezen kezelhető helyzetek. Nekem is sokszor kellett a résztvevőket (sőt alkalmanként a 

segítőket is!), segítenem, mert, néha elvesztették a hitüket, a türelmüket, de a „kibeszélések” 

után mindig tudtuk folytatni a közös munkát. 
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Ha most azt kéne végiggondolni, hogy milyen eredmények születtek, mik azok a dolgok, amik 

eredményeknek tekinthetők, mi a válaszod? 

Én megint csak a modell programhoz térnék vissza, mert abban „nyakig” benne voltam! Ott a 

humán eredmények voltak a kiemelkedők szerintem. Az mindenképpen beigazolódott, hogy 

szegregátumban élő lakóközösség komplex megközelítése hatékony! Négy hónap alatt is 

sikerült olyan szintre hozni a résztvevőket, olyan motivált állapotba, amelyben kialakult 

bennük a továbblépés igénye. 

 

És várták is a folytatást? 

Igen, várták, de akkor, első körben, nem került beadásra a pályázat és utána több mint egy év 

telt el, és ez óriási bizalmi deficitet eredményezett. Ennek ellenére, úgy érzem, hogy még 

mindig bíznak, várják, és keresik a kapcsolatot azokkal, akiket ott megismertek. És pozitív 

élményeik vannak erről az időszakról. Ezt a második program megvalósítása során, ami már 

Uniós forrásból valósult meg, fel is elevenítették és jó szívvel gondoltak az egykori közös 

munkára, és nemcsak a résztvevők, hanem a megvalósítók között is érezhető egyfajta 

nosztalgia a modellprogram iránt. 

 

Egy hőskorszak… 

Így van, mert ott, akkor, azért valahogy annyira, készre, „kerekre” sikerült! A programot 

együtt állítottuk össze, ha szükséges volt menet közben is változtattunk, a képzéseket együtt 

alakítottuk ki, az együttműködőket teljes jogú partnerként vontuk be, javaslataikkal 

hozzájárultak a program alakításához, a felmerülő problémákat megbeszéltük, együtt 

dolgoztuk ki a megoldásokat. Ez mindenképpen jó volt! Kozák Ferenc a Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat elnöke is emlegeti, hogy ez a projekt mennyire jó volt, mert együtt valósítottuk 

meg. Ö és munkatársai is tevékeny részesei voltak az elért eredményeknek. A közös munka 

hozadéka, hogy kialakult egy kapcsolat, együttműködés, amely azóta is töretlen, a segítő, 

szervező munkában.  

Az infrastruktúrában pedig az, hogy együtt „feljavítottuk” az ingatlanokat, ami mindenképpen 

pozitív volt. A nyári időszakra ért véget a kísérleti komplex program, és akkor vakítóan fehér 

házak sorakoztak a telepen, mert a külső homlokzatokat is festették, helyrehozták, és a 

lakásokon belül is tisztaság volt. 

Kár, hogy utána egy hosszú szünet következett! 
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Mi legyen a következő időszakban? Mit gondolsz, milyen prioritások legyenek, és mik azok a 

legfontosabb szakmai szempontok, amelyeket figyelembe kell venni? 

Szerintem az eddigiekből következik az, hogy a komplex megközelítés nagyon fontos. A 

mindennapi életben való eligazodáshoz szükséges egyéni és közösségi szintű segítés, amely 

kompetens segítők folyamatos jelenlétét feltételezi. Fontos a fokozatosság elvének betartása, a 

következetes építkezés, amelynek során megvalósul a résztvevők egyéni fejlesztése, karrier 

útjának egyengetése, az alapkompetenciák fejlesztésétől az államilag elismert szakképesítést 

nyújtó tanfolyamok eredményes elvégzéséig, és, lehetőség szerint, az elsődleges munkaerő 

piacon való elhelyezkedésig. 

 

Lesz elég „merítési” lehetőség? 

Ezt a kérdést már én is feltettem a program előkészítőinek. Attól félek, hogy, a tervezett, 

széles képzési palettához, nem biztos. Szigorú alkalmassági feltételeknek kell megfelelni és 

azért ebben a körben, ezt nem olyan egyszerű biztosítani, de a kiírás most lehetővé teszi, hogy 

meghatározott arányban, a célterületen kívülről is lehet toborozni, reménykedem, hogy lesz 

elegendő „merítési” lehetőség.   

 

Mivel bővíthető a program? 

Valós munkaerő-piaci igényekre épülő, a résztvevők meglévő kompetenciáit figyelembe vevő 

képzésekkel, amelyek elvégzése után, biztosítani kell, a program fenntartási időszakában, az 

előrelépési lehetőséget, foglalkoztatással, magasabb szintű képzésbe kerüléssel. Ezért tartom 

fontosnak, hogy a potenciális munkáltatók már a program előkészítő szakaszában is részt 

vegyenek, legyenek tájékoztatva.  Az érzékenyítést nem a különböző tréningeken kell 

kezdeni, az a fontos, hogy a közreműködők elejétől fogva érezzék, hogy részesei a probléma 

kezelésének, megoldásának. 

 

A potenciális munkaadók is? 

Nagyon fontos, hogy a munkaadókat partnernek tekintsük! Azért voltunk szerencsés 

helyzetben a modellprogramnál, mert a „Munkalehetőség a Jövőért” Szolnok Nonprofit Kft. 

maximálisan partner volt! Kezdettől fogva folyamatosan megosztottuk a problémákat, az 

általuk kinevezett munkavezető egyszerre volt művezető és kapcsolattartó. Ennek az 

együttműködésnek az lett az eredménye, hogy a legeredményesebben teljesítő résztvevőket, 

közfoglalkoztatotti jogviszonyban, alkalmazták. 
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Tehát az egyik eredmény szerintem az, hogy a telepen élők között rendszeressé vált a 

közfoglalkoztatás. Pontosan tudjuk, hogy nem mindenki alkalmas a közfoglalkoztatásra, nem 

mindenki motivált, éppen ezért a szerény eredményt is egy nagyon jelentős lépésnek tartom!  

Természetesen nem mindenki jutott azonnal foglalkoztatáshoz, de mindenki előtt felcsillant a 

remény, hogy lám lehetséges az előrelépés, és ez további motivációt jelentett az ott élők 

számára. 

 

Kérdésem még - aztán nyilván még egy percünk van -, hogy ehhez a jelenlét alapú munkához 

feltétlenül szükséges felsőfokú végzettség? Az alkalmasság kulcskérdés, de milyen végzettséget 

tartanál még elképzelhetőnek?  

Az a tapasztalatom, hogy a hitelesség, az elfogadottság, bizalmi kapcsolat, a program 

sikeressége szempontjából „létkérdés”. Mindent visz! Nem azt mondom, hogy az iskolai 

végzettség, a szakmaiság nem fontos, de hiába van diplomája, kiváló szakmai kvalitása 

valakinek, ha nem tud hatni az emberekre, nem tudja átadni a tudást, nem fog célt érni, mert 

nem fogadják el.  

 

Mi az, amiről még nem kérdeztelek?  

Csak annyit, hogy a kimenet, a végső kimenet, a fenntarthatóság szempontjából rendkívül 

fontos, hogy lássanak továbblépési lehetőséget, hogy ez folyamatos legyen, ne legyenek ilyen 

fél év, egy év kihagyások. Ha nincs EU finanszírozás, akkor vagy a városnak, vagy a 

megyének kellene olyan forrást biztosítania, amely a foglalkoztatást, illetve a képzések 

szervezését lehetővé teszi. A lényeg, hogy legyen előrelépési lehetőség azok számára, akik 

lépni akarnak. A szegregátum, viszonylag problémamentes megszűnése csak akkor érhető el, 

ha fokozatosan, egyénenként, személyre szólóan próbáljuk segíteni az embereket. Nem lehet 

tömegesen „kihozni őket”! A „dózeres megoldás”, biztosan nem vezet eredményre. Mert hova 

tesszük őket? Nincsenek felkészítve, felkészülve, sem ők, sem a potenciális befogadó 

környezet. Innentől kezdve ez nem működik! Tehát egyenként, az érintettekével megegyező 

akarattal, folyamatosan, állandó jelenléttel szabad és kell segíteni. Hogy megtanulják, tudják, 

hogyan érvényesíthetik a maguk, a családjuk, a gyermekeik érdekeit, anélkül, hogy a másokét 

sértenék. 

 

Van erre már modell, aki kiköltözött? 

Hát van! A város ügyesen találta ki, hogy fokozatosan egy magasabb komfortfokozatú 

városrészbe költözteti a legelmaradottabb, leglepusztultabb szegregátumok felkészített és 
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felkészült lakóit. Talpa Misi és családja itt kezdtek a 2012-es modell programban, és most 

kint vannak a Tücsök-Hangyán, egy magasabb komfortfokozatú lakásban, és dolgoznak! 

Tehát van rá precedens! Ezeket a pozitív példákat kellene kiemelni, és bemutatni azok 

számára, akik akarnak változtatni a sorsukon. 

 

Köszönöm a beszélgetést. 

 

13. interjú 

Interjúalany: Dr. Kissné Kecsmárik Anita gazdasági vezető, Contact Nkft  

Interjút készítette: Dr. Nagyné Varga Ilona 

 

Dr. Kissné Kecsmárik Anita a beszélgetőpartnerem. A beszélgetés húsz percet vesz igénybe. A 

résztvevő szervezetek munkatársaival - a szakértői fórum mellett - szakértői interjúkat veszünk 

fel, melynek az a célja, hogy megismerjük az érintett szakemberek véleményét, álláspontját a 

szervezeti és a lakossági igényekről. Három kérdéscsoport van, az elsőben kérnék tőled egy 

bemutatkozást, mi a szereped a telepen élőkkel kapcsolatban. Egy nagyon rövid 

bemutatkozást kérek. A második kérdéskörben arra kérlek, hogy 5-6 mondatban, nagyon 

röviden foglald össze a telepen élők körülményeit, jellemzőit, ezt te hogyan látod! A következő 

kérdéskör arról szól, hogy a ti tapasztalataitok szerint milyen eredmények érhetők el, milyen 

eredmények vannak? Mi az, amit szakértőként feltétlenül az igények kielégítéseképpen 

fontosnak tartasz, hogy kerüljön be a programba. Először egy bemutatkozást kérek.Kissné 

Kecsmárik Anita vagyok a FOCENOSZ szakmai munkatársa. A FOCENOSZ Tanodát 

működtet, itt folyamatosan 20-30 fő roma származású fiatal jelenik meg. Az Újvárosi 

Iskolában volt a Tanoda székhelye, amíg működött. Tavaly nyárig pályázati finanszírozásból, 

utána már a TKKI segítségével, meg önkéntes munkával működtettük. Ebbe vonódtam be, 

inkább távolról, mert közvetlen munkát nem végeztem. Utána a Komplex telep programban a 

képzésben volt feladatunk, a 7-8 felzárkóztató képzés megszervezése. Ott már inkább a felnőtt 

lakossággal találkoztunk. 2016. január óta beindult a Motor úton a Csillagpont Szolgáltató 

Ház, aminek az előkészítési munkájában részt veszek.  

 

Mit csináltok a Csillagpont Szolgáltató Házban? A közösségi házat a FOCENOSZ működteti? 

Ott szerintem a legfontosabb, hogy jelen legyünk, elérhetőek legyünk reggeltől délutánig és 

az ott élők a kérdéseikkel fordulhatnak a Szolgáltató Ház munkatársaihoz.  
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Az ottani munkatársak milyen végzettségűek? 

Szociális munkás. 

 

Ha öt mondatban kellene jellemezni ott lakókat és a telepi életet, mit mondanál?  

Ami bennem megfogalmazódott elsőre, hogy tele voltam ambíciókkal, de aztán egy picit 

lelombozódtam. Gondolkoztam, hogy mi lehet az, ami egy picit kizökkentheti az ott élőket 

ebből a helyzetből? Arra jutottam, hogy a gyerekeknek a „megfogása”. A felnőtteket nagyon 

nehéz, mert ők munkát szeretnének, pénzt szeretnének, megélhetési dolgokat szeretnének. A 

gyerekek még nyitottak sok mindenre. Ott vannak szabadon, kint a levegőn télen-nyáron, 

esőben, és tényleg az, hogy egyrészt fedél van a fejük felett, hogy fűtés van, hogy 

foglalkoznak velük, hogy összejöhetnek. Tehát, hogy bármilyen program legyen a 

gyerekeknek, ez szerintem, egy irány lehet részükre. 

 

És a felnőttek? 

Gondolkoztam, hogy mik a lehetőségeik. A 7-8. osztály megszerzése fontos, mert nincsen 

iskolai végzettségük, így hiába szeretnének munkát, hogyha nincsen végzettségük hozzá. 

Tehát az alapvégzettség elengedhetetlen. 

 

Hány főt lehet elérni a Csillagpontban? 

Hát kezdetleges, de érdeklődőek. Ők azért a Csillagpontra egy lehetőségként tekintenek, 

várják, mi fog ott történni. Elkezdődtek a programok: kerti munkák a férfiaknak, továbbá 

felmerült varró klub a nőknek a Humán Szolgáltató Központ részéről. Ezek mind olyan 

kezdeményezések, amire szakembert is mondtak, aki ebbe bevonható és már elkezdte a 

működését kezdetlegesen. 

 

 

Milyen igényeket tudtok kielégíteni a képzésekkel? 

Szerintem a csoportos tevékenységek biztos, hogy nagyobb odafigyelést kapnak. A kis 

létszámú tréningek biztos, hogy segítenek. Most voltam kint és volt egy adatlap,  ott volt az 

adatlapon, hogy mit kapott, és megfogalmazódott az igény. Tehát jó a gondolat, amit ő 

szeretne, mert ott van két közfoglalkoztatott, aki roma származású, és segíti a szociális 

munkás kolleganőt. A kommunikációval van a gond.  Én azt gondolom, hogy ha ők csak egy 

harminc-negyven órás tréningen részt vesznek, akkor ő már kap egy olyan pluszt, amivel ő 
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másképp tud megnyilvánulni. Az önérvényesítést, ha segítik. Fejleszteni kell az 

alapkompetenciákat, meg a fiataloknak elfoglaltságot biztosítani. 

 

Alkalmas a hely képzésre, foglalkozásokra? 

Ez bekerített rész, tehát bármilyen közösségi programnak ez nagyon jó lehet. Van mosdó 

helyiség, tisztálkodni lehet, el tud menni WC-re kulturáltan.  

 

Mit tud még szolgáltatásban nyújtani? Van főzési lehetőség, mosási lehetőség? 

Mosási lehetőség van, folyamatban ennek a felmérése, hogy erre mekkora igény van. Az sem 

mindegy, hogy ki kivel mos, melyik család melyikkel mos, ehhez most készült egy beosztás. 

Tehát van rá igény, de pici feltételeket kell szabni hozzá. Sőt, a higiénés feltételek is adottak, 

mert most már tudnak fürdeni, ha úgy gondolják. Felmerült, hogy ha orvoshoz mennek a 

védőoltást beadatni a gyerekeknek, akkor előtte elviszik oda megmosdatni, úgy viszik az 

orvoshoz. 

 

Foglalkoztatási kimenetelre milyen lehetőséget látsz?  

A textiltermék összeállításnál felmerült az, hogy varrodai betanított munkára nagy igény van a 

városban, és tényleg, hogyha ők ebben részt tudnak venni, és megcsinálják, akkor úgy néz ki, 

hogy lenne munkáltató is, aki foglalkoztatja őket. 

 

Milyen prioritásokra van szükség a programban, még mit gondolsz, mint tapasztalt 

programmegvalósító? 

Szerintem nagyon a közösségre kell koncentrálni. Eleve úgy élnek, hogy együtt ülnek a házuk 

előtt, együtt bandáznak. Tehát, ha jó viszonyt ápolnak egymással,  ott arra  vigyázni kell, mert 

a másik oldalon élesen el is választódnak egymástól! 

 

 

Vannak feszültségek! 

Vannak, igen, de én úgy gondolom, ha a Csillagpont így tud működni, akkor, aki ott van, 

ismeri a célszemélyeket, akkor ugye kialakítható olyan csoport, ahol ez nem probléma. 

 

Milyen típusú konfliktusokkal találkoztatok eddig a Csillapont kapcsán? 

Személyes konfliktusok, betörés, verekedés, de ez az életük része sajnos. Mert még mindig 

azt mondom, hogy a Tanodánál csak elmondja a gyerek, hogy mi történik otthon, ha esetleg 
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megnyílik valaki. Itt a Csillagpontnál körben ablakok vannak, tehát úgymond a szakember is 

látja, vagy ahogy kimegyünk már látszik az, hogyan élnek. Látszódnak a verekedések az 

utcán, mert ezek ott zajlanak, a veszekedések, a kiabálások. Tehát itt is látszódik, amikor 

csoportban ülnek a foglalkozáson és képzésen, akkor jó a viszony. 

 

Van-e még olyan dolog, amit úgy gondolsz, hogy a megfelelő igény kielégítés miatt figyelembe 

kell venni? 

A megélhetési támogatást fontosnak tartom. Azt figyelembe venni, hogy nekik a képzés egy 

jövedelemszerzési lehetőség. Fontos, hogy ők ebből kapjanak egy kis támogatást, akár 

természetben is. Ez nagyon motiváló tud lenni! 

 

Köszönöm szépen!  

 

14. interjú 

Interjúalanyok: Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Humán Szolgáltató Központ 

szociális munkásai 

Interjút készítette: Dr. Nagyné Varga Ilona 

(V1=válaszadó 1.) 

 

Igényfelmérő interjú, szociális munkásokkal. Kérem, hogy név nélkül egyenként mondjátok el, 

hogy milyen kapcsolatotok van a szegregátummal, és milyen szakmai szerepben voltatok jelen 

a közelmúltban.  

V1: A projekten keresztül, mint esetmenedzser voltam jelen a telepen. Biztosítottuk az ott 

élők számára, hogy az intézményünkhöz fordulhattak mindenféle szociális problémájukkal. 

Ezen kívül pedig olyan képzések voltak tervezve, amik a képességeikhez voltak szabva. Úgy 

gondolom, hogy az iskolázottságuk lehetővé tette azt, hogy ezekbe a képzésekbe be tudjanak 

kapcsolódni. Olyan jellegű csoportokat próbáltunk számukra biztosítani, ahol az ő készségeik, 

képességeik fejlődni tudtak, és próbáltuk őket felkészíteni a munkára, munkavállalásra, illetve 

olyan életviteli problémáknak a megoldására, amikben esetleg a készségeik, képességeik nem 

voltak annyira megfelelő szintűek. Tapasztalatunk szerint ezeken nagyon szívesen részt 

vettek. Mindezek mellé még biztosítottunk mindig motivációs csomagot is, ami nagyon 

csalogató volt számukra! 
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V2: Régóta kapcsolatban vagyok a teleppel, mint családgondozó, ahol a különböző problémák 

megoldásában segítettünk. Bekerültem a telepi projektbe is, ahol esetmenedzser voltam. 

Különböző foglalkozásokat vezettünk, melyekbe belecsempésztünk egy kis szabadidős és 

kulturális tevékenységet, így pl.: hangszeres játékot, mert a zene segítségével könnyebb volt 

velük dolgozni.  

V3: Az első telepprogramban, mint csoportvezető vettem részt, a második telepprogramban, 

mint esetmenedzser, csoportvezető. Az utánkövetés időszakában szintén, mint esetmenedzser 

segítettem az elért eredmények megtartását, a kialakult bizalmi kapcsolat fenntartását. Most 

családsegítőként alapellátás keretében vagyok kapcsolatban néhány családdal a telepről. 

Önkéntesen, vagy védelembe vett gyerekes családok esetében a gondozási nevelési tervben 

előírtan veszik igénybe a szolgáltatásokat az ügyfelek. Kapcsolatban állok gyerekes 

családokkal és egyedülálló idős ügyfelekkel is a telepről. 

V4: Már az első telepprogramban is részt vettem, mint csoportvezető. Igazán ekkor kerültem 

szorosabb kapcsolatba az ott élőkkel, előtte csak néhány családdal dolgoztam. A második 

programban, mint esetmenedzser dolgoztam, ekkor már jobban megismertem a telepen és a 

szegregátumban élőket. Mióta szolgálatunk látja el a gyermekjóléti feladatokat, jellemzően 

többen vannak a projektrésztvevők közül a klienseim között. 

 

Köszönöm szépen! Ha öt mondatban, vagy néhány mondatban kéne összefoglalni, hogy mi 

jellemzi a telepen lakókat, az érintettek helyzetét, akkor mi lenne azaz öt legfontosabb dolog, 

nyilván négyszer öt lesz, ha mindenki mond? 

- Elsősorban a nagyon alacsony iskolázottság. 

- A telepnek az infrastrukturális ellátottsága fejlődött a korábbiakhoz képest, de még 

mindig alacsony szintűnek ítélem meg. 

- Az ügyfelek közül többen jelezték, hogy az ötödik-hatodik osztály elvégzése számukra 

nagyon fontos lenne, mert többen amiatt nem tudtak bekapcsolódni egy-egy számukra 

preferált programelembe, melyhez nem rendelkeztek a belépési feltételekkel, iskolai 

végzettség tekintetében. 

- Szerintem az elért eredményeket a lakások állapotában, és a lakókörnyezet rendben 

tartásában sikerült legkevésbé megőrizni.  

- Az első programban szépen fel lettek újítva a lakások, mára azonban nagyon 

leamortizálódtak. 

- A telepen élők az elsődleges munkaerőpiacon szinte egyáltalán nem tudnak 

elhelyezkedni azokkal az iskolai végzettségekkel, amikkel rendelkeznek. A 
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tapasztalatok szerint más roma származásúakhoz képest is kevésbé szívesen 

foglalkoztatják őket.  

- A közfoglalkoztatásba a projekt zárása után azonban sokan be tudtak kerülni, és meg 

is tudták tartani ezeket a munkahelyeket, olyanok is, akik korábban semmilyen 

munkatapasztalattal nem rendelkeztek.  

- Az első program, és a második program között elég sok idő eltelt. Ez alatt az idő alatt 

nagyon sokan kerestek meg minket azzal, hogy lesz-e valamilyen képzés, mikor 

folytatódik, mikor indul a következő program. A két program közötti időszakban 

tulajdonképpen kicsúszott a kezünkből ez a terület. Tehát az ígérgetés, amit mi is 

kaptunk, meg az, hogy nem tudtuk őket konkrétumokkal biztatni, csökkentette a mi 

hitelességünket és az ő motivációjukat is. 

 

A szociális munka, ami a ti körzetetekhez tartozik, mint alapszolgáltatás, az pedig nem 

elegendő… 

- Nem volt elegendő, mivel ők kaptak egy ígéretet 2012-ben, hogy lesz folytatás, és azt 

gondolták, hogy erről mi rendelkezünk információval. 

Az első programhoz képest megváltozott a telepen élők összetétele. Azt lehet 

mondani, hogy a telepen alig vannak férfiak, általában a börtönbüntetésüket töltik már 

hosszabb ideje, és előre láthatóan ez még így is lesz. Ezért a nőkre nagyon sok feladat 

hárul, halmozottan sok feladat, melyeket nem tudnak teljes egészében ellátni. A 

családok életében gyakran jelen van a deviancia, az alkohol, a drogfogyasztás, a 

bűnelkövetés. Gyakoriak a családon belüli, és családok közötti konfliktusok.  

Tudjuk, hogy a roma családokban a 12 éves fiúk gyakran már családfenntartói 

szerepben vannak, - pl. ha a börtönben lévő apa helyét kell átvenni – illetve egyéb 

okok miatt meghatározó a szerepük a családban. A gyerekek korán, az általános 

iskolai végzettség megszerzése nélkül kikerülnek az oktatási rendszerből, majd akár 

évekig otthon vannak. Korán létesítenek párkapcsolatot, a közvetlen lakókörnyezetből 

választva párt, és a családalapításhoz szükséges körülmények megteremtése nélkül a 

szülőknél alapítanak családot. 

A gyerekek biztonsága nem megoldott, sokszor felügyelet nélkül vannak. A 

lakókörnyezet szemetes, szennyezett, veszélyes, például a félig lebontott épületek 

tetejéről ugrálnak le, kövekkel dobálják egymást a gyerekek. Nem tudják a gyerekek- 

fiatalok a szabadidejüket megfelelően eltölteni. A lakások zsúfoltak, a családtagoknak 

nincs személyes terük. 
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Az idősek kiszolgáltatva érzik magukat, nincs meg a biztonságérzetük. Az idősek - az 

50 év körüliek - elvágyódnak, nem érzik jól magukat, viszont lehetőségük nincsen, 

hogy változtassanak, és félnek is minden változástól. 

- Miden korcsoportra jellemző, hogy nagyon rossz az egészségi állapotuk. 

- A telepi szociális munkában a szoros jelenlét fontos, hiszen ahhoz, hogy ezek az 

emberek tudjanak változtatni, folyamatos motiválásra, támogatásra van szükségük. 

Szükséges lenne erősíteni az érdekérvényesítésüket.  

 

Milyen szociális munkás eszközök vannak a szociális munkásnál? Milyen eszközei vannak 

azokra az igényekre, amiket felsoroltatok? Milyen típusú megoldás az, amit a szociális munka 

tud kezelni? 

- Az itt élők problémáit pontosan fel kell térképeznünk, ez változó családonként is, és 

személyenként is. Ha meghatározzuk a problémát, akkor tudunk különböző irányban 

cselekedni. Mindenképpen egy elfogadó, toleráns szociális attitűddel kell rendelkeznie 

a szakembernek, és akkor létrejön egy bizalmi kapcsolat, melyre fel lehet építeni a 

szakmai munkát. 

- Fontos a közösséget érintő aktuális problémákkal is foglalkozni.  

- Szükséges, hogy a csoport tagjai érezzék a törődést, hogy az ő jobb létük fontos 

számunkra. Ha látják, hogy erőfeszítést teszünk értük, akkor könnyebben ki tudjuk 

alakítani velük a bizalmi kapcsolatot, és a csoport hangadóit is meg tudjuk nyerni a 

célunkhoz. Könnyebben tudunk változásokat is elérni. 

 

Milyen eredményeket értetek el? Hogyan látjátok, mire lehet építeni?  

A legkisebb változásnak, de akár a lelkesedésüknek is tudtunk örülni. Voltak olyan feladatok, 

melyek segítségével nagyon ki tudtak teljesedni, ilyen volt például a közös rajzolás, vagy 

bármi, amit közösen kellett valamilyen formában megvalósítani. Már ezek is eredménynek 

számítottak, nem csupán a képzés elvégzése, vagy a munkába állás. 

 

Akkor tudtatok csoport élményt nyújtani, és tudtatok közösségi élményt nyújtani, ami 

identitást erősít, ebben milyen az eredmény? 

- Nagyon pozitív! 

- Fontos, azonban, hogy a résztvevőket először mindig valahogy be kellett csalogatni, 

hogy eljöjjenek! Ha nem lett volna a csalogató erő, pl. a motivációs csomag, akkor 
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nagyon nehéz lett volna bevonni őket! Nagyon szeretik, ha kézzelfogható dolgokat 

kapnak. 

- Volt olyan csoportfoglalkozás, ahol a zene is segített, így össze lehetett kapcsolni 

kulturális igényeiket a csoport céljával. 

 

Tánc is? 

- Tánc, éneklés, minden, ami szorosan illeszkedik a kultúrájukkal, és így még jobban 

erősödött a bizalom, mely mindenképpen pozitív! 

- Nekünk is sokat hozott a kapcsolataik megismerése, a kommunikációjuk, a napi 

szokásaik megértése. Azt tapasztaltuk, hogy nagyon szeretik a csoportfoglalkozásokat, 

de ahhoz, hogy jól érezzék magukat a csoportban, ahhoz nekünk is sok mindenhez kell 

igazodnunk. 

- Sikerült mára velük olyan bizalmi kapcsolatot kialakítani, hogy ha keresnek, és ha 

bejönnek a telepről, nem biztos, hogy személy szerint segítőjüket keresik, mivel 

teljesen mindegy számukra ki segít, hiszen megismertek minket a mentorálás során, a 

csoportfoglalkozásokon. Lényeges, hogy nagyon nagy biztonságot ad számukra, vagy 

jó érzéssel tölti el őket, hogy tudják, ha ide jönnek, segíteni fog nekik valaki. 

 

Térjünk át arra a témára, hogy a tapasztalatok birtokában mi az, amire a tervezés során 

mindenképpen tekintettel kell lenni? Elmondtátok, hogy fontos a rugalmasság, lehessen 

időközben módosítani a terveken, tematikákon. Miben lehet szükséges még a rugalmasság?  

- A nők közül sokan dolgoznak, igazodni kell az ő időbeosztásukhoz.  

- Nehéz számukra reggel időben megérkezni a képzésre. 

 

Tehát egyik a rugalmasság, másik, azt mondtátok, hogy van motivációs ajándék, ami 

gyakorlatilag minden beavatkozásnál szükséges. Minden eseménynél? 

- Úgy látjuk, hogy igen!  A motivációs csomag tartalmára is oda kell figyelni, pl. 

tisztítószerekből szeretik a jó minőségűt, élelmiszerekből konzerveket nem 

fogyasztanak. 

 

Milyen szempontok fontosak még? 

- Fontos, hogy legyen cél, például foglalkoztatás, képzés, és ne teljen el a program 

elemek között hosszú idő. Mert ha egyszer megkapja a bizonyítványát, jutalmát, de 

nem hasznosul közvetlenül, az csalódás… 
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- A képzés alatt a megélhetés és az elhelyezkedés reménye az, ami legjobban motiválja 

a résztvevőket. Érdekes volt, hogy a képzésre is azt mondták, hogy dolgozni mennek! 

Amikor a képzés végére értek az volt a baj, hogy csak tanúsítványt kaptak, és nem 

„szakmát”. Jobb lett volna egy OKJ-s bizonyítvány, amivel javulnak az elhelyezkedési 

esélyeik, az nekik többet adott volna, jobban érezték volna magukat.  

 

A képzés olyan jellegű legyen, hogy közvetlenül hasznosuljon valami! Mi a helyzet a 

kertekkel? Mert ott ugye erről volt szó. Hogy van egy kertgondozó, vagy parkgondozó 

képzés… 

- Ahol ez igényként megjelent, otthonukban is, használták, de inkább a munkáik során a 

közfoglalkoztatásban hasznosítják. Ahova eddig nem tudtak bekerülni, most ezzel a 

tudással igen! Varróképzést is indított az előző projekt, azt szintén tudják használni! 

Nagyon fontos, hogy az ismeretek is olyan ismeretek legyenek, amit majd 

gyakorlatban tudnak használni, nem kell felesleges dolgokat megtanítani. 

 

Elsősorban a jövedelemszerzésre kellene koncentrálni? 

- Igen, eddig is voltak ebből feszültségek. A jelentkezők átgondolták a lehetőségeiket, 

hogy mi az, amire anyagilag számíthatnak, és mik azok a lehetőségek amitől esetleg 

elesnek. Fontos tényező, hogy meddig tart a képzés. Mert szívesebben jelentkeznek 

akkor a képzésre, ha még utána el tudnak menni, „vasazni”, el tudják látni a háztartást, 

akkor az nagyon jó befektetés számukra!  

 

Az időbeosztásra, a korcsoportra, az igényekre ügyelni kell.  

- Komoly nehézséget jelentett a program során a telepiek és máshol élők közötti, vagy a 

más roma csoporthoz tartozók közötti, illetve az eltérő tulajdonú lakásban élők, más 

soron élők közötti elkülönülések, vagy éppen a családok közötti, és családon belüli 

konfliktusok kezelése. 

 

Kicsit beszéljünk arról, hogy milyen konfliktusok vannak jelen a telepen? 

- A szegregátumon belül vannak jobban élők, illetve akik jobban alkalmazkodnak a 

többségi társadalom elvárásaihoz, ők gyakran nem akarnak a telepen élőkkel együtt 

lenni. A telepieknek van egyfajta megítélésük például, hogy „vademberek” stb. 

Kiscsoportos szintű háborúk, konfliktusok ugyancsak vannak. Ezeket a konfliktusokat, 
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vagy éppen a kapcsolódásokat lehetetlen kibogozni, de erősen jelen vannak, és hatnak 

a programban résztvevők sikerességére. 

- Igen, mert ez érzelmi szempont, így a racionális megközelítés szinte lehetetlen. 

- Nehézen tudják a telepen élők a programok kínálta lehetőségeket hozzá illeszteni 

távoli terveikhez, és kitartani benne. Távolabbi cél lehet, de tudni kell, hogy ők napról 

napra, hétről hétre élnek.  

 

A tervezésnél még mit kell figyelembe venni? 

- A tervezésnél mindenképpen jó, ha figyelembe vesszük, az egyéb pályázati 

előírásokat. Nekünk hátráltató tényező volt, hogy aki fél éven belül, vagy egy éven 

belül részt vett EU-s projektben, azokat nem tudtuk bevonni. Előfordult, hogy mire 

beléphetett volna valaki a programba, addigra elvesztette a motivációját a hosszú 

várakozás alatt. Problémás volt az, hogy a csoporton belül nagyon ismerik egymást, 

így tudta az egyik a másikról, hogy ő már megszerezte a 7-8. osztályt, még a másiknak 

nem volt lehetősége. 

- Sokszor nehézség volt, hogy a tervezetthez képest csúsztak a programok, és ezt 

nagyon nehezen élik meg! Nagyon fontos lenne az információk egységessége, mert 

arra hallgatnak, aki hisz bennük, bíztatja őket, és arra indulatosak, aki esetleg nem 

tudja azt nyújtani, amilyen ígéreteket kaptak. 

 

Köszönöm szépen! Van-e még szempont, amiről nem beszéltünk? 

- Meg kell határozni, hogy milyen körre gondolunk és fontos, hogy honnan merítünk. A 

telepről van 20-21 család, aki bevonható, és be kell vonni családokat a telepen kívülről 

is.  

- Vannak, akiknek félbe maradtak a tanulmányai. 

- Fontosnak gondolom, hogy több embernek nincs meg a 8 osztályos végzettsége.  

- A felújításokat saját munkával lehet elvégezni.  

- A résztvevőket nagyon megosztja, ha megint csak az önkormányzati lakások lesznek 

felújítva, és nem egyformán részsülnek a támogatásokból. A tapasztalat az, hogy a 

gyakorlati munkához való hozzáállást is nagyon meghatározza.  

- A feszültségeknek a rendezésére megy el rengeteg energia!  

- Unják a készségfejlesztő tréninget, ugyanis a Humán Szolgáltató Központon kívül, 

mások is csinálnak hasonlót. Valami újat kellene nyújtani, egymásra épülő 

fejlesztéseket. 
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- A program végén az elhelyezkedési próbálkozások során gyakran akadály, hogy a 

munkavállaláshoz sok esetben szükséges erkölcsi bizonyítvány. 

- Hasznosak az egészségnapok, amikor látnak a gyakorlatban befőzést, betegápolást, 

ellátást, hogy mikor hívunk mentőt. Leegyszerűsített praktikus tudás legyen a cél. 

- Elhanyagolva érzik magukat a háziorvos részéről, ezért szeretik az egészségügyi szűrő 

vizsgálatokat, holott korábban tartottak tőlük. 

- A Csillagpontnak nagy a jelentősége. Könnyen megközelíthető számukra, az idő miatt 

is, könnyebb a pontos érkezés, gyorsan hazaérnek, és a sajátjuknak érzik! 

- Fontos lenne, ha be tudnák tartani, hogy a Közösségi ház a közösségé, azaz olyan 

közösségi hely, ahol más viselkedés kell, be kell tartani a szabályokat. Annak a 

kerítésnek megvan a szerepe, annak az ajtónak megvan a szerepe. Nehéz a 

szakembereknek megtartani a kontrollt. 

 

Milyen támogatás szükséges a szociális munkásoknak? 

- Nagyon fontosak a megbeszélések, egyeztetések, pontos információk. 

- Kell lennie egy gyakorlati háttérnek, egy elméleti tudásnak.  

- A program során segítség számunkra, hogy ismerjük egymást, egymás szakmai 

tudását, gyakorlatát, tapasztalatait, habitusát.  

- A szakember csapat azért legyen úgy összeállítva, hogy tudjon egymással szakmailag 

érdemben kommunikálni. 

- Volt, amikor úgy éreztük, hogy olyan dolgokat is el kellett végezni, ami nem a mi 

feladatunk lett volna, előfordult, hogy azt éreztük, hogy a partnerek egymás ellen 

tevékenykednek. Az ilyen tényezőket jó lenne kiküszöbölni. 

 

Köszönöm az időt, amit erre fordítottatok! 

 

3. sz. melléklet: „Jelenlét” – a roma integrációt szolgáló fejlesztések megalapozása, 

szociális munka kirekesztett közösségekben, szegregátumokban c. program rövid 

kivonata 

 

A Jelenlét program a Magyar Máltai Szeretetszolgálat programja fontos módszertani hátteret 

jelent a projekt tervezésében és megvalósításában. A modell kirekesztett közösségekben, 

szegregátumokban végzett szociális munkát foglalja módszertani keretbe, különös tekintettel 

a szociális munka szerepére a mélyszegénységben élők, és ezen belül a romák 
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felzárkóztatásának elősegítésére tett fejlesztések megalapozásában és érdemi 

megvalósulásában. 

Tapasztalataik szerint valamennyi szegregátumban élő embernek, családnak, és természetesen 

a szegregátumokba születő és ott felnövekvő valamennyi gyereknek szinte ugyanazokkal a 

leküzdhetetlen nehézségekkel kell szembenéznie. A romákra és már gyakran a szegényekre is 

irányuló, teljes társadalmi csoportokat ellehetetlenítő előítéletek mellett jellemző a túlélést és 

a fejlődést segítő szolgáltatások elérésének korlátozottsága, a gyér közlekedés, a szociális és 

az alapvető egészségügyi ellátások hiánya, a, más településeken, településrészeken 

megszokott infrastruktúra hiánya. Gyakori a gyerekkori fejlesztések elmaradása, az 

egyedüliként választható rossz, szegregált iskola, amiből fakadnak az iskolai kudarcok, a 

lemorzsolódás, az alacsony iskolai végzettség, a munkanélküliség. Ha már lenne munka sem 

tudná ki elvállalni. A telepeken általános az elégtelen étkezésből és lakhatási viszonyokból 

vagy szenvedélybetegségekből fakadó leromlott egészségi állapot. Megjelenik az egyre több 

családot utolérő bűnözés, az erőszak, az uzsora, a legnehezebb helyzetű területeken a 

prostitúció, az emberkereskedelem, s általánossá válik a hatóságok által is leginkább 

tehetetlenül szemlélt törvényen kívüli létezés. 

A Jelenlét módszer arra alkalmas, hogy nyitott, kezdeményező, folyamatos segítő jelenlétre és 

bizalomra épülő szociális munkára alapozva olyan kirekesztett, mélyszegénységben élő 

társadalmi csoportok is hozzájussanak különféle közösségi-szociális, majd erre épülve egyéb, 

pl. oktatási, egészségügyi stb. szolgáltatásokhoz, amelyek esetében ez hosszú idő óta nem 

valósult meg, és sem a hazai közigazgatás, sem az EU-s fejlesztéspolitika nem volt képes ezt a 

kirekesztettséget oldani. A célcsoport az adott szegregátum vagy telep teljes lakossága. A 

Jelenlét célja az, hogy ezeken a társadalmilag atomizálódott helyeken élő közösséget hozzon 

létre, hogy az adott szegregátum állapotához igazított kisebb-nagyobb fejlesztéseket 

indíthasson el, hogy hidat teremtsen a többségi társadalom és a szegregátumban élők között, 

hogy a telepen élők mellé álljon, hogy embernek tekintse őket, s hogy egy idő után a 

szegregátum közössége képes legyen önállóan is szembenézni az őt érő kihívásokkal és képes 

legyen felvállalni, kezelni saját problémáit. 

 

A Jelenléthez szükséges eszközrendszer nem korlátozódhat pusztán a szociális munkára, 

minden egyes szegregátum fejlesztése komplex szemléletet követel meg. A kezdeti 

bizalomépítés után kiterjed a szükséges egészségügyi, oktatási, lakhatási, vagy akár 

foglalkoztatási beavatkozások (fejlesztések) felismerésére és bevezetésére is, amihez persze 

minden esetben több év kellett. 
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A Jelenlét a programot működtető szervezettől és szociális munkásoktól sokirányú szakmai 

felkészültséget, elkötelezettséget, széles szakmai látóteret, nagyfokú rugalmasságot és 

kreativitást, ugyanakkor a pénzeszközök hatékony, ötletes, a fenntarthatóságot 

messzemenőkig szem előtt tartó, de kimondottan a helyi szükségletek alapján történő 

felhasználását követeli meg. A Jelenlét első fázisában kialakult személyes kapcsolatokra, 

közösségi el- és befogadásra és bizalmi struktúrákra épülő szociális diagnózis minden egyes 

telep esetében a Jelenlétet építő szociális munkások fejében alakul ki és áll össze. A 

továbblépés, a diagnózisra épülő fejlesztések sora már biztosan nemcsak a szociális munka és 

a szociális szolgáltatások területét érintik, hanem a gyerekvédelemtől a foglalkoztatás 

területéig mind több szakembert bevonva egyéb közszolgáltatásokat is. 

A Jelenlét programot megjelenítő szociális munkás tevékenysége a különféle fejlesztések 

elindulása után is alapvető fontosságú, hiszen nem léphet ki a telepi közösség életéből, nem 

adhatja fel az általa megépített társadalmi-kapcsolati tőkét, s változatlanul hidat kell képeznie 

a többségi társadalom és a szegregátumban élők között, kellő kompetenciákkal felruházva 

garantálnia kell az egyes tevékenységek célratartását, a fejlesztések koherenciáját és 

megfelelő ütemességét. 

 

A már hosszabb ideje futó, diagnózisra épülő, különböző településeken megvalósuló Jelenlét 

programok a helyi igények és lehetőségek mentén eszközeikben jelentősen eltérhetnek, de 

mindegyikükben megtalálható valamilyen módon az alábbi területeket érintő komplex 

tevékenységek valamelyike: 

- szociális támogatás, családsegítés, adósságkezelés, alapszükségletek biztosítása, 

szenvedélybetegek közösségi ellátás működtetése 

- oktatás, képzés, helyi oktatási intézmények támogatása, iskolán kívüli 

gyerekprogramok, fejlesztések, szolgáltatások, koragyerekkori fejlesztések, 

gyerekházak, közösségi színterek, tanodák 

- foglalkoztatás elősegítése, képzésszervezés, foglalkoztatási mobilitás elősegítése, 

tranzitfoglalkoztatás, munkahelyteremtés, konyhakerti és háztáji programok 

- lakhatási segítségnyújtás, helyi házfelújítás, adomány eszközzel, kalákában, mobilitás 

elősegítése, kiköltözés támogatása 

- egészségügyi támogatás, közösségi fürdő létrehozása, szűrőprogramok, orvoshoz 

juttatás, gyógyszerkiváltás segítése, gyógyászati segédeszköz biztosítása 

- közösségfejlesztés, közösségi terek működtetése, közösségi akciók, programok 

szervezése 
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- közvetítés, pozitív üzenetek küldése a kirekesztett csoportról, szakmai párbeszéd 

kialakítása, támogatók, önkéntesek bevonása, fordított integráció, konfliktuskezelés, 

mediáció. 

 

A fenntarthatóság lényeges eleme a közösségben keresendő. Valódi fenntarthatóság akkor jön 

létre, amikor a közösség tagjai értik a folyamatokat és képesek kiállni magukért. Ekkor már 

nem külső inputok kellenek a működéshez, azt a közösség tagjai biztosítják. 

Figyelemmel kell lenni arra, hogy együttműködéssel tárjuk fel a különféle segítő kapacitások 

lehetőségeit, hozzájárulást a családok boldogulásához. Minden, a telepen megjelenő 

szolgáltatónak ugyanazokkal a családokkal kell foglalkoznia, együttműködésük 

megsokszorozza az erőket, enyhíti a segítők tehetetlenség érzését, új szemléletet közvetít, új 

eszközöket ad a hatékonyabb munkavégzéshez. 

 

A módszertan első időszaka részben utcai szociális munkát jelent abban az értelemben, hogy 

fel kell térképezni a telep teljes valóságát, kint az utcán kell felvenni az első kapcsolatokat, és 

be kell menni a házakba is ismerkedni. Ebből következően az első konkrét cselekvések 

leginkább a családsegítésre fognak hasonlítani: kríziseket kell elhárítani, szót kell érteni 

hivatalokkal, hivatalos emberekkel, napi problémákat kell egyszerű eszközökkel és gyorsan 

kezelni. Ehhez a munkához kell keresni alkalmas embert. További adaptálható elem a Jelenlét 

fizikai szükségleteinek biztosítása. Tapasztalataink szerint akkor működik jól a Jelenlét egy 

telepen, ha van egy stabil hely, ahol a szociális munkás ott tud tartózkodni és ahol le tudni 

ülni a telepiekkel beszélgetni, ügyeket intézni. 

 

 

4. melléklet: A projekt-előkészítő megbeszélés jelenléti ívei 
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