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Köszöntő 
 

Jászfényszaru Város Önkormányzata nevében köszöntöm az 
olvasót, örömömre szolgált, hogy 2013. november 28-án helyet 
adhattunk a „telepes műhelykonferenciának”. 

A város részéről régi törekvésünk, hogy a település adottságait 
kihasználva kialakítható legyen egy, a gazdaságot 
professzionálisan kiszolgáló innovatív környezet. A kiváló 
földrajzi fekvés, a városban jelen lévő gazdasági szereplők, 
vállalkozások fejlesztései, ipari beruházások mellett a városban 
megújultak a környező utak, párját ritkítóan szép szabadidőpark 
és kisebb rendezvényeknek, képzéseknek helyt adó közösségi 
ház épült, szociális bérlakásokat alakítottunk ki. 

Az infrastrukturális fejlesztések mellett az Önkormányzat 
felismerte a humán fejlesztéseknek jelentőségét is, ennek 
jegyében fejlesztjük folyamatosan az óvodai nevelési, iskolai 
oktatási és a felnőttképzési infrastruktúrát. 

A városvezetés azt képviseli, hogy a humánerőforrás fejlesztése, 
a munkahelyteremtés és a lakossági integráció alapvető feltétele 
a település fejlődésének. 

A város 2010-ben egyedüliként pályázott a komplex telep-
program kiírásra, melynek megvalósítását most, 3 évvel később 
megkezdhettük.  

A projekt keretében kialakított Teaház központi épületként 
szolgál a humán szolgáltatás hozzáférésének biztosításában, ahol 
örömmel adtunk helyet a szakmai műhelymunkának, melynek 
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eredményeit, tapasztalatait összefoglalva készítettük el ezt a 
kiadványt. 

Bízom benne, hogy a városban elindult szakmai munka a 
későbbiekben is folytatódik, de ezen túlmenően is mindig nyitva 
áll városunk kapuja minden ide látogató előtt. 

 

Győriné dr. Czeglédi Márta 
polgármester 
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Bevezető 
 

A magyarországi cigányság legjelentősebb gondjai között a 
lakhatási körülmények, másképp fogalmazva a szegregált 
lakókörnyezet és az ebből adódó problémák állnak. E 
problémára a szakpolitika már az 1960-as években felfigyelt és 
visszatérő elemként évtizedeken átívelően – több-kevesebb 
sikerrel – foganatosított intézkedéseket a probléma kezelésére 
vonatkozóan. A szegregált lakókörnyezet felszámolása azonban 
az eddigi gyakorlatok szerint jellemzően újabb szegregátumokat, 
telepszerű lakókörnyezeteket hozott létre, amely okai 
szerteágazóak. A magyarországi romák problémái között ez a 
rendszerváltás után is jelen volt, s mint ilyet, a cigányság 
integrációját, később társadalmi felzárkózását megfogalmazó 
stratégiai dokumentumok folyamatosan megfogalmazzák és 
komplex beavatkozásokat sürgetnek.  

A 2007-2013 közötti időszak uniós forrásai között kiemelt 
jelentőségű volt ezen a területen azon Társadalmi Megújulás 
Operatív Program forrásainak megjelenése, amelyek a telepeken 
élők komplex humán fejlesztését szolgálták. A humán 
fejlesztések mellé 2012-ben elérhetővé váltak azok a Társadalmi 
Infrastruktúra Operatív Program elemei is, amelyek a lakhatási 
problémák megoldását segítik kezelni.  

2013. november 28-án az Autonómia Alapítvány az „EU 
forrásokkal a romák integrációjáért” program keretein belül, 
Jászfényszaru Város Önkormányzatával közösen szakmai 
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műhelybeszélgetést szervezett az elmúlt évek hazai és uniós 
forrásból elindított és megvalósított, szegregált telepek 
felszámolását és rehabilitációját célzó programok 
tapasztalatairól. 

A műhelybeszélgetésen a következő települések képviselői 
vettek részt és adták elő tapasztalataikat: Baks, Gyulaj, 
Jászfényszaru, Pécs, Szolnok, Szomolya. Emellett részt vettek 
az Emberi Erőforrások Minisztériuma Társadalmi 
Felzárkózásért Felelős Államtitkárság, a Nemzeti Fejlesztési 
Ügynökség, a Türr István Képző és Kutató Intézet, valamint a 
Magyar Máltai Szeretetszolgálat munkatársai. 

A műhelybeszélgetés után a jászfényszarui 
programmegvalósítók kezdeményezése volt, hogy a települések 
példái bővített formában kerüljenek összegyűjtésre és legalább 
elektronikus formában publikálásra, hogy a megvalósítás 
kezdetén lévő települések az eddigi tapasztalatokat esetlegesen 
felhasználva kezdhessék meg a munkát.  

Jelen füzetben 4 település anyaga kerül közlésre, ezek: Baks, 
Gyulaj, Jászfényszaru és Szolnok. A 4 település más-más 
problémákkal, más-más fejlesztési tervekkel kezdett neki a 
felzárkózási programoknak. E füzetet olyan munkaanyagnak 
tekintjük, amely remélhetőleg elindítja a későbbi jó (és rossz) 
gyakorlatok gyűjteményét és a megvalósítói tapasztalatok 
előzetes gyűjteményének tekinthető. 

Ezúton is köszönet illeti azon kollégákat, akik a dolgos 
hétköznapok mellett tudtak időt szakítani arra, hogy röviden 
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megosszák tapasztalataikat. Bízom abban, hogy a folytatás nem 
várat sokáig magára, és számos innovatív szakmai leírás áll 
rendelkezésre a közeljövőben. 

 

Kocsis Péter Csaba 
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Introduction 

Among the most significant problems of the hungarian Roma 
are residence conditions, namely segregated surroundings and 
problems based on them. Policy  took notice of this problem in 
the 1960’s and as a recurring component for decades gave effect 
to actions – with more or less success – refering to the handling 
of the problem. 

However, according to the results of practices so far, due to 
different reasons eliminating segregated surroundings creates 
new segregated settlements, camp-like surroundings. 

This problem has been present among the problems of Roma 
after the change of the political system, so strategic documents 
about integration, or later on about defining social inclusion of 
Roma has been restating it and urging for complex 
interventions. 

Out of the union’s sources in the 2007-2013 period in this field 
the presence of those sources of Operational Programme for 
Society Renewal were of great importance which were about the 
complex human develpoment of the ones living in camps. 
Added to human developement in 2012 components of 
Operational Programme for Society Infrastructure helping to 
handle residences’s problems became obtainable. 

On 28. November 2013, within the confines of „EU funds for 
Roma inclusion”, the Autonómia Foundation jointly with the 
local government of Jászfényszaru organized a workshop about 
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experiences of programmes financed from domestic and union’s 
resources  in the last years, which are targeting elimination and 
rehabilitation of segregated camps. 

The representatives of the following townships were present at 
the workshop and unfolded their experiences: Baks, Gyulaj, 
Jászfényszaru, Pécs, Szolnok, Szomolya. Besides them were 
present the Ministry of Human Resources, State Secretariat of 
Social Inclusion, Türr István Training and Research Institute 
and Hungarian Maltese Charity Service. 

After the workshop it was the idea of the ones involved in the 
implementation from Jászfényszaru to collect the examples of 
the townships in a richer form and publish them at least 
electronic to let townships at the beggining of execution start 
their work with using the experiences collected so far. 

This booklet contains 4 township’s material: Baks, Gyulaj, 
Jászfényszaru and Szolnok. These 4 townships started their 
inclusion programmes with different problems and different 
developmental conceptions. We consider this booklet as a work 
material that hopefully starts the subsequent collection of good 
(and bad) practices and can be considered as an advanced 
collection of implementation experiences. 

I would hereby like to say thanks for those colleagues who took 
the time to share their experiences with us despite their busy 
days. I suppose so that the continuation will not take so long and 
we will have plenty of innovative professional documentation in 
the near future.    
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Kocsis Péter Csaba: Menni vagy maradni?  
A telep-felszámolási programok stratégiai 
környezete 
 

A magyarországi romatelepek felszámolása nem új keletű 
törekvések eredményeként jelent meg az utóbbi tíz év 
integrációs célkitűzései között. A témához kapcsolódó történeti 
áttekintést e helyt nem kívánjuk megtenni, arról korábbi 
konferenciák beszámolói és néhány szakirodalom is 
rendelkezésre áll.1  

A telep-felszámolási programok létjogosultsága, a szükséges 
szakpolitikai beavatkozások igénye és azok szükségszerűsége 
állandónak hat, hiszen az 1970-es évektől folyamatosan 
megjelenik a szakpolitikai célkitűzések között, és azok 
végrehajtását kormányzatokon átívelően, de eltérő 
hangsúlyokkal igyekeznek megvalósítani.  

A telep-felszámolási beavatkozásokról minden dokumentum, 
amely a roma népesség integrációját/társadalmi felzárkózását 
igyekszik segíteni, stratégiai szinten meghatározni, külön 
területként említi a lakhatás problémáját. Az egyes 
dokumentumok, valamint az ezekhez kapcsolódó szakpolitikai 
célkitűzések, valamint a megvalósítást segítő operatív 
programok, vagyis a financiális háttér, amely a megvalósítók 

                                                           
1
 Lásd: http://autonomia.hu/hu/programok/eu-forrasokkal-a-romak-

integraciojaert?page=6 
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egyes beavatkozásait meghatározzák, az utóbbi közel tíz évben 
is változtak.  

A Roma Integráció Évtizede Program 2005-2015 című 
dokumentumban2 a lakhatás kérdése külön fejezetként jelenik 
meg. E kérdéskörhöz kapcsolódva az alábbi célkitűzések 
kerülnek megjelenítésre: 

„IV. A LAKHATÁS TERÜLETÉRE VONATKOZÓ 
FELADATOK 

Az Országgyűlés a lakhatás területén fő célként a települési és 
térségi szegregáció nagyarányú csökkentését tűzi ki.  

Ennek eléréséhez a következő feladatok teljesítése, és a 
feladatokhoz kapcsolódó intézkedések megtétele szükséges 
azzal, hogy a célok és intézkedések megvalósításának konkrét 
módozatait a kétévenként kidolgozásra kerülő intézkedési tervek 
tartalmazzák.  

1. A telepeken, telepszerű lakókörnyezetben élők társadalmi 
integrációját felgyorsító komplex célprogramok megvalósítása.  

Szükséges intézkedések  

a) A telepeken, telepszerű lakókörnyezetekben élők integrációját 
célzó intézkedések, komplex fejlesztési programok előkészítése 
kapcsán rendszeres felmérések készítése a telepekről, telepszerű 
                                                           
2
 Forrás: 

http://www.eselyegyenloseg.hu/main.php?folderID=1052&articleID=4821&
ctag=articlelist&iid=1&accessible=0 
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lakókörnyezetről, illetve az ott található házakról, azok állaga, 
életveszélyes állapota szempontjából.  

b) A telepeken, telepszerű lakókörnyezetekben élők integrációját 
célzó komplex fejlesztési programok integrálása az 
önkormányzatok település- és egyéb fejlesztési terveibe.  

c) A kisebbségi önkormányzatok bevonása az önkormányzatok 
település- és egyéb fejlesztési terveinek kialakításába, 
végrehajtásába, továbbá a hátrányos helyzetű térségekben 
működő kisebbségi önkormányzatok segítése a kapcsolódó 
pályázati lehetőségek megismerésében és az azokban való 
sikeres részvételben.  

2. A leghátrányosabb helyzetű, romák által sűrűn lakott térségek 
(amelyekben a telepek, telepszerű lakókörnyezetek megjelenése 
igen gyakori) komplex fejlesztése.  

 

Szükséges intézkedések  

a) A települési/társadalmi szegregáció által leginkább sújtott 
telepek, telepszerű lakókörnyezetek komplex problémáinak 
figyelembevétele az Új Magyarország Fejlesztési Terv operatív 
intézkedéseinek kialakításakor és megvalósításakor.  

b) A fejlesztési programokat a foglalkoztatási, az oktatási, a 
szociális, az egészségügyi és egyéb szükségletek egyidejű 
figyelembevételével szükséges tervezni és megvalósítani, a 
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telepeken, telepszerű lakókörnyezetben élők társadalmi 
integrációja elősegítésének érdekében.  

c) A fejlesztések tervezésekor és megvalósításakor kiemelt 
figyelmet szükséges fordítani arra, hogy a forrásokhoz való 
hozzáférés a lakhatási szegregáció csökkentését eredményezze.  

3. A közszolgáltatások differenciált finanszírozási feltételeinek 
megteremtése.  

Szükséges intézkedések  

a) Annak meghatározása, hogy melyek azok a térségek, ahol az 
alapvető közszolgáltatások kiépítettségi szintje rendkívül 
alacsony, és hogy melyek a térségben élők számára 
nélkülözhetetlen közszolgáltatások.  

b) Az alapvető közszolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés 
biztosítása a leghátrányosabb helyzetű térségekben élők 
számára. 

c) A differenciált közszolgáltatás finanszírozási modelljének 
kialakítása, amely lehetőséget ad a leghátrányosabb helyzetű 
térségekben működő szolgáltatások kiemelt finanszírozására, 
illetőleg a rászorultság elve alapján a kedvezmények 
biztosítására.  

4. Az alacsony jövedelemmel (vagy jövedelemmel nem) 
rendelkezők bevonása a bérlakás- és szociálisbérlakás-
programba. A lakhatás megőrzését szolgáló pénzbeli és 
természetbeni ellátásokhoz való hozzáférés javítása.  
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Szükséges intézkedések  

a) A szociális bérlakásokhoz való hozzáférés lehetőségének 
bővítése a valóban rászorulók részére.  

b) A lakásfenntartási támogatás és az adósságkezelési 
szolgáltatáshoz való hozzáférés javítása a legrosszabb szociális 
körülmények között élő családok részére.  

5. A lakáscélú szociálpolitikai támogatás rendszerének 
rugalmas átalakítása, elsősorban a mobilitás lehetőségeinek 
megteremtése céljából.  

Szükséges intézkedések  

a) A lakáscélú szociálpolitikai támogatási rendszernek a 
mobilitásra lehetőséget teremtő átalakítása, a munkalehetőségek 
elérése céljából.  

b) Azoknak az ellenőrző mechanizmusoknak a megerősítése, 
amelyek kivédik a lakáscélú szociálpolitikai támogatás 
felhasználását belvíz-, árvíz- vagy egyéb környezet-
egészségügyi veszélynek kitett területen.”3 

 

                                                           
3
 68/2007. (VI. 28.) OGY határozat a Roma Integráció Évtizede Program 

Stratégiai Tervről 11-12. pp. Forrás: 
http://www.eselyegyenloseg.hu/main.php?folderID=1052&articleID=4821&
ctag=articlelist&iid=1&accessible=0 
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A RIÉP 2005-2015 lakhatásra vonatkozó célkitűzései 
egyértelműen a térbeli mobilizáció megteremtését, új 
szegregátumok kialakulásának megakadályozását tűzték ki 
célul. A programhoz kapcsolódóan a 2005 és 2009 közötti 
időszakban több telep-felszámolási program elindult, amely 
részleteit, eredményeit e helyt nem részletezzük. Erre 
vonatkozóan részletesen lásd Petrovácz Rita – Somogyi Eszter – 
Teller Nóra  2010-ben elvégzett összefoglalását.4  

 

A telep-felszámolási programok történetében 2010-ben 
következett be hangsúlyeltolódás, amely során, az akkor még a 
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumban lévő Társadalmi 
Felzárkózásért Felelős Államtitkárság munkatársai elkészítették 
„A szegregált lakókörnyezetben mélyszegénységben élők 
komplex lakhatási és képzéssel egybekötött munkaerő-piaci 
modellprogramja” című stratégiai dokumentumot.5 

A modellprogram a korábbi programok tapasztalatainak rövid 
összefoglalása mellett az alábbi célkitűzéseket fogalmazza meg: 

                                                           
4
 A 2005-2010-es időszakot vizsgálva legrészletesebben a Városkutatás Kft 

által készített összefoglaló ismerteti a telepprogramok főbb jellemzőit, 
problémáit. Lásd: Petrovácz Rita – Somogyi Eszter – Teller Nóra: Telepeken 
és telepszerű lakókörnyezetben élők integrációs programjának értékelése. 
Városkutatás Kft. 2010. 
5
 KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM TÁRSADALMI 

FELZÁRKÓZÁSÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG: A szegregált 
lakókörnyezetben mélyszegénységben élők komplex lakhatási és képzéssel 
egybekötött munkaerő-piaci modellprogramja, 2011. március 2. 
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„A 2005-2009 között indított telepprogramok tapasztalatai, és az 
eredményesen működő telepprogramok gyakorlata alapján az 
alábbi, a programmegvalósítás során érvényesítendő 
megközelítést és alapelveket alkalmazzuk: 

A program átfogó célja a telepszerű lakhatási körülmények 
között élő marginalizált csoportok foglalkoztatási és 
társadalmi aktivizálásának növelése, s így a komplex 
társadalmi és területi integrációjának fenntartható 
megvalósítása, a szegregációs folyamatok megállítása és az 
integrációs folyamatok felgyorsítása, integrált 
beavatkozásokkal.  

A többségi társadalom átlagos életszínvonalához és 
életmódjához történő felzárkózási folyamat sokféle eszköz 
összehangolt, folyamatos biztosítását, és a helyi közösségek 
aktív részvételét egyaránt igényli.  

Az integráció és a közösségi fejlődés hosszú folyamat 
eredménye, melyet alapos munkával kell előkészíteni. Az 
előkészítés (a helyi közösségek, a célcsoport, a település 
lakossága, helyi döntéshozók és szakemberek bevonásával) és a 
program működtetése is folyamatos jelenlétet, settlement típusú 
munkát igényel. Ennek érdekében az egyes programok 
megvalósítására rendelkezésre álló időszakot a korábbiakhoz 
képest növelni szükséges. A különböző társadalmi-gazdasági 
helyzetben lévő közösségek felzárkóztatása különböző 
időtávban valósítható meg, melyet az alábbi táblázat tartalmaz:  
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Főbb kategória 
társadalmi-
gazdasági helyzet 
alapján 

Deprimált közösség 
- magas bűnözés 
- nyomor 
- 90% feletti 
munkanélküliség 
- 80% felett az alapfokú 
iskolai végzettséggel 
rendelkezők aránya 

Cselekvőképes, 
struktúrával 
rendelkező közösség 

Cselekvőképes 
struktúrával rendelkező 
közösség és szakmailag 
felkészült, motivált vagy 
motiválható 
önkormányzatok, 
szakmailag felkészült 
kisebbségi 
önkormányzatok és helyi 
civil szereplők 

Beavatkozás 
típusa 

kötelező jelenlét program 
külső szakmai 
irányításon alapuló 
program 

jelenlét típusú 
program, és külső 
irányítású.  
Facilitátor program  

Módszertani támogatás, 
folyamattámogatás 
program  

Beavatkozás 
időtartama 

5-10 év 4-5 év 2-3 év 

 

Tudatában kell lenni annak, hogy a sokszor több évtizedes 
hátrányok leküzdését szolgáló optimális fejlesztési időszak 
minimum 5-6 év, ezért fontos további három éves aktív 
(utánkövető) periódus biztosítása, amely során rendelkezésre 
állnak további korrekciós illetve támogató eszközök. Az 
előkészítési fázisra hangsúlyosan hosszabb időszakot kell 
biztosítani. Ez a garanciája a későbbi hatékony működésnek, a 
megvalósítás során (a korábbi tapasztalatok szerint) rendre 
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felerősödő konfliktusok korai mediálásának, a program olajozott 
működésének.”6 

A modellprogram koncepciója követi a komplex megközelítést, 
és ennek megfelelően több terület egyidejű, párhuzamos és 
koherens fejlesztését határozza meg, a következők szerint: „A 
program komplex: egymásra épülő szociális, egészségügyi, 
oktatási, képzési, lakhatási, foglalkoztatási és 
közösségfejlesztési elemekből épül fel.”7 

A modellprogram a megvalósítói kör esetében hangsúlyozott 
állami szerepvállalást fogalmaz meg, amely a programok 
megvalósítóinak támogatását hivatott szolgálni. 

„A korábbi telepprogramok tapasztalatai alapján a program 
országos szintű koordinációjára és jelentős állami 
szerepvállalásra van szükség. Ennek során a társadalmi 
felzárkózással kapcsolatos feladatok koordinációját ellátó állami 
intézményrendszer együttműködik a mélyszegénységben élők 
felzárkóztatásában és telepprogramok működtetésében jelentős 
szakmai tapasztalattal rendelkező civil szakmai szervezetekkel. 
Ez az együttműködés a biztosítéka annak, hogy felkészült 
szociális munkás háttérrel, programcsoportokba/hálózatba 
szervezett működéssel, megfelelő módszertani és 
                                                           
6
 KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM TÁRSADALMI 

FELZÁRKÓZÁSÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG: A szegregált 
lakókörnyezetben mélyszegénységben élők komplex lakhatási és képzéssel 
egybekötött munkaerő-piaci modellprogramja, 2011. március 2. 23-24.pp. 
(Továbbiakban KIM TFFÁT Modellprogram) 
7
 Uo. 
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folyamattámogatással dolgozzanak a helyi programok 
megvalósítói.”8 

A telep-felszámolási programokkal kapcsolatban visszatérő 
kérdés, hogy a komplex szemléletben hogyan jut érvényre a 
lakhatási programelem, és ezen beül a célcsoporttagok 
mobilizációja megtörténik-e, vagy a szegregátumok 
infrastrukturális fejlesztésével kívánják az életkörülmények 
javítását és az integrációs célkitűzéseket elérni. A korábbi 
időszak (2005-2009 között) programjaiban alapvető 
célkitűzésként jelent meg a térbeli mobilizáció, hiszen családok 
„költöztetése” nélkül, alapesetben9 nem volt benyújtható a 
program, míg a 2011-es Modellprogram koncepciójában a 
lakhatási körülmények javítása is hangsúlyosan szerepel.  

A 2011-es dokumentum az alábbi célkitűzéseket teszi: 

„A teleprehabilitációs (és telepfelszámolási) programban meg 
kell határozni a házfelújítások olyan kritériumrendszerét, amely 
rögzíti, hogy milyen paraméterekkel rendelkező építmények 
újíthatók fel a támogatás terhére. Ezeket építészeti 
szakvélemények alapján kell kijelölni. És ahogy ez eddig is 
feltétel volt, a házak komfortfokozatát kötelező növelni, pl. ki 
kell alakítani fürdőszobát, vécét. Integrálható szegregátumok 

                                                           
8
 Uo. 

9
 Bizonyos esetekben, amikor egy-egy korábbi nyertes program esetében 

további beavatkozás volt indokolt, előfordulhatott, hogy a pályázat nem 
tartalmazott térbeli mobilizációt, hanem a korábbi pályázat lakhatási 
programelemét folytatta tovább.  
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esetében a rehabilitáció része a szegregátum útjainak 
aszfaltozása, infrastruktúrájának fejlesztése is – ilyen célú 
források/pályázatok bevonásával. 

Főbb tevékenységek: 

• folyamatos jelenlét és szociális munka […] 
• közösségi közlekedést szolgáló infrastruktúra fejlesztése 

(út, járda, buszmegálló a szegregátumban) 

• csapadékvíz elvezetésére szolgáló árkok rendezése,  
• útfejlesztéshez kapcsolódóan közművek 

felújítása/fejlesztése (költségkorláttal) 
• közvilágítás biztosítása, korszerűsítése 
• közösségi infrastruktúrák fejlesztése (pl. játszótér, 

közösségi terek) /Közösségi terek esetében ÚMVP 
IKSZT-vel való összehangolás)/ 

• egészséges ivóvíz biztosítása,  
• szennyvíz, hulladéktárolás/szállítás környezetvédelemi 

szempontoknak megfelelő kialakítása, 
• ingatlanok lakhatóvá tétele (fürdőszoba, WC, kialakítása, 

nyílászárók cseréje, fűtés biztosítása, födém, tetőjavítás, 
stb.) /a lakók aktivitására épülő foglalkoztatási 
elemekkel kapcsolva) 

• használt lakás vásárlása, felújítása, korszerűsítése; 

• kapcsolódó eszközbeszerzések (pl. a takarékos 
megoldások kialakításához) 

• kártyás fogyasztásmérő órák felszerelése (új szociális 
lakásokban kötelező elemként) 
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• adósságkezelés 
• magánpiaci bérlakások bérleti díjának támogatása (ha 

ezzel munkaerőpiacra visszavezethető a családfenntartó 
vagy valamely családtag) 

• lakásfenntartási támogatás nyújtása 

• ingázóknak közösségi szálláslehetőségek felkutatása, 
támogatása; 

• önkormányzatokkal bérlőkijelölési jogról történő 
megállapodások; 

• stb.  

 

A program lakhatási eleme a jelenlétprogramtól és a folyamatos 
szociális munkától elkülönülten nem kezelhető!” 10 

A Nemzeti Felzárkózási Stratégia a lakhatási szegregáció 
problematikájával külön alfejezetben foglalkozik. Ennek főbb 
megállapításait emeljük ki az alábbiakban.  

„V.2. Telepprogramok, szociális városrehabilitáció, szociális 
lakhatás 

Az elsősorban a romákat érintő komplex telep programok 
folytatására szükség van. Ahol lehet, a telepek felszámolását, 
ahol nem, ott az elemi lakhatási és higiénés feltételek 
biztosítását, és a továbblépés, a lehetséges kitörési pontok 
azonosítását kell célul tűzni. Ennek érdekében első lépésben 

                                                           
10

 KIM TFFÁT Modellprogram 34-35.pp. 
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azonosítani kell azokat a telepeket, amelyek felszámolása nem, 
csak rehabilitációja képzelhető el. A szegregációs tényezők 
hatását ez utóbbi esetben is kezelni, csökkenteni kell. Javítani 
kell a közszolgáltatásokhoz való hozzáférést és az integrálódás 
lehetőségét, settlement-típusú elemekkel is. Mindezek mellett 
nagyon fontos szempont, hogy a telepfelszámolás és 
teleprehabilitáció akkor lehet hatékony integrációs eszköz, ha 
egy hosszú távú komplex program része, tartós szociális és 
foglalkoztatási elemekkel ötvözve.  

[…] 

A szegregátumokat érintő telepprogramok irányának, műszaki 
és szakmai tartalmának meghatározása során, kiemelten a helyi 
döntéshozók egyetértésén alapuló – célcsoporti igényekre építő 
– felszámolási vagy rehabilitációs, illetve szociális bérlakást 
biztosító beavatkozások, vagy ezek kombinált alkalmazásai 
kiemelten támogatandó. 

E területen új lehetőséget teremtett az uniós pénzügyi alapok 
szabályozásának változása, mely szerint a marginalizált 
csoportok számára támogathatóvá válik a lakhatás biztosítása. 
Ennek jegyében a korábbi programok megerősítésére, 
újragondolására, hatékonyabb végrehajtására van szükség. A 
leghátrányosabb helyzetűek, köztük a romák számára az 
egészséges, közszolgáltatásokkal megfelelően ellátott, 
fenntartható lakhatáshoz való hozzáférés esélye sok esetben 
csak szociális lakhatás biztosítása útján teljesülhet. A 
szociális lakhatás biztosítása során előnyben kell részesíteni a 
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rehabilitált szociális telep ingatlanjait. A lakhatáshoz való 
hozzáférés mai viszonyok között értelmezett minimumának 
biztosítása nélkül aligha várható el a családok hatékony 
munkaerő-piaci és iskolai integrációja. Ennek biztosítása révén 
viszont nem csak a foglalkoztatási mobilitásuk javulhat, de az 
életminőség javulásával párhuzamosan javul az egészségi 
állapotuk, megtörhető a szegénység átörökítésének ciklusa, 
mivel az ehhez szükséges alapfeltételek teljesülnek.  

[…] 

A tudatos integrációs lépések következetes megtételéhez 
nélkülözhetetlen a telepek jogi viszonyainak rendezése, a 
tulajdonviszonyok, bérleti szerződések tisztázása.  

A méltatlan körülmények felszámolásában fontos az érintettek 
személyes lehetőségeinek tudatosítása, kétkezi munkájuk 
hasznosítása. E programokat a helyi adottságoknak megfelelően, 
célszerűen össze lehet kapcsolni a fenntartható életmódot és 
fogyasztást szolgáló helyi gazdaságot erősítő 
kezdeményezésekkel. 

A lakhatást érintő települési fejlesztési tervek készítésében, 
felülvizsgálatában a felzárkózási szempontoknak kiemelt 
figyelmet kell szentelni, a folyamatba be kell vonni az érintett 
cigány kisebbségi önkormányzatokat. A hátrányos helyzetű 
térségekben működő kisebbségi önkormányzatoknak segítséget 
kell nyújtani a kapcsolódó pályázati lehetőségek 
megismerésében és az azokban való sikeres részvételben.  
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[…] 

A rendszer fenntarthatóságában felelősségük van a telepeken 
élőknek. A felelősség kialakításában szerepe van az önkéntesség 
révén a tulajdonosi szemlélet erősítésének, az egészség- és 
környezettudatos magatartásra ösztönzésnek, a helybe vitt 
szolgáltatásnak, a pozitív mintának és a hatósági szereplők 
aktív partnerségének is.  

Hasznos és közösségépítő, fenntarthatóságot erősítő szerepe 
lehet a környezettudatos magatartás terjesztésének (építkezés 
természetes anyagokból, alternatív fűtés, szelektív 
hulladékgyűjtés, víztisztítás, stb.).11 

 

Az NTFS egyik fő célkitűzése, hogy meghatározásra kerüljenek 
azok a telepek, telepszerű lakókörnyezetek, amelyek 
felszámolásra, megszüntetésre alkalmasak, valamint azok, 
amelyek infrastrukturális fejlesztéssel az integrációhoz 
hozzájárulhatnak. Ilyen irányú felmérés eredményei még nem 
ismertek. A legfrissebb kutatási adatok csupán annyit 
rögzítettek, hogy 2010-ben Magyarországon 823 településen és 

                                                           
11

 KIM Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság: Nemzeti Társadalmi 
Felzárkózási Stratégia – Mélyszegénység, gyermekszegénység, romák – 
(2011-2020) 2011. 85-87.pp. 
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10 fővárosi kerületben 1633 szegény- és cigánytelep, 
településszövetbe ágyazódott szegregátum található.12 

 

Összefoglalóan elmondhatjuk, hogy a stratégiai dokumentumok 
mindegyike célként fogalmazza meg az alábbiakat: 

• a telepeken, telepszerű környezetben élőkkel szükséges 
kiemelten foglalkozni, ide vonatkozó szakpolitikai 
beavatkozásokat szükséges foganatosítani; 

• a szegregátumokban élők élethelyzetének javítása 
alapvető cél; 

• a célkitűzések eléréséhez minden stratégiai dokumentum 
komplex megközelítést és beavatkozást fogalmaz meg; 

• a lakhatási programelem esetében a korábbi 
gyakorlathoz képest hangsúlyeltolódás figyelhető meg, a 
korábbi térbeli mobilizációról a hangsúly a 
szegregátumban élők életkörülményeinek javítására 
helyeződik át. 

Pályázati konstrukciók célkitűzései a lakhatási programelem 
vonatkozásában 

A stratégiai dokumentumok célkitűzéseit a konkrét pályázati 
kiírások előírásai szabályozták a programmegvalósítás szintjén. 

                                                           
12

 Domokos Veronika: Szegény- és cigánytelepek, városi szegregátumok 
területi elhelyezkedésének és infrastrukturális állapotának elemzése 
különböző (közoktatási, egészségügyi, településfejlesztési) adatforrások 
egybevetésével. Budapest, 2010. 44.p. 
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A vizsgált időszakban két konstrukció célkitűzéseit tekintjük át, 
ezek a Telepeken és telepszerű lakókörnyezetben élők 
integrációjának támogatása (ROM-TP-09-A/B), valamint a 
Komplex telep-program (komplex humán szolgáltatás 
hozzáférés biztosítása) (TÁMOP-5.3.6-11/1)  

A Telepeken és telepszerű lakókörnyezetben élők 
integrációjának támogatása (ROM-TP-09-A/B) című program 
keretein belül két pályázati kategória került kialakításra, ezek az 
alábbiak szerint határozták meg a pályázat tartalmi elemeit. 

Az A komponens esetében 

„A” komponens 

„Az „A” komponensben azok a települések vehetnek részt, 
amelyek megfelelnek az alábbi feltételeknek: 

A településen élők száma nem haladja meg a 15.000 főt 

A projektben leírt akcióterületen (telepen, telepszerű 
lakókörnyezetben) a lakások száma minimum 4, de nem haladja 
meg a 25-öt. (A 25 lakásnál többől álló akcióterületre csak 
abban az esetben lehet pályázatot benyújtani, ha a pályázó 
nyilatkozik a plusz források rendelkezésre állásáról.) 

Támogatható projektelemek: 

• a konzorcium működése; 

• projektirányítás (a projektmenedzsment működése); 
• lakhatási részprojekt; 
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• munkaerő-piaci részprojekt (beleértve az anyatelepülés 
közterületeinek, középületeinek – munkanélküliek 
foglalkoztathatóságának javításával, képzésével 
összekapcsolt – felújítását, bővítését, fejlesztését is);   

• szociális részprojekt; 

• közösségfejlesztési és kulturális részprojekt; 
• egészségügyi részprojekt; 
• oktatási részprojekt.”13 

A B komponens esetében a pályázók köre, és a beavatkozási 
területek szűkebbek voltak. 

„B” komponens 

Pályázat nyújtható be olyan településeken megvalósítandó 
projektekre, melyek a Szociális és Munkaügyi Minisztérium 
2005-től kiírásra került Telepeken élők integrációs 
programjában részt vettek (Abaújszántó, Bódvalenke, 
Dencsháza, Domaháza, Egercsehi, Füzér, Füzérradvány, 
Galambok, Garabonc, Gyulaj, Hangony, Hencida, Hidas, 
Kakucs, Kerecsend, Kiskunmajsa, Kisvaszar, Rudabánya, 
Sajóhídvég, Sirok, Somogyapáti, Sóshartyán, Szalonna, 
Szentegát, Szentgál, Szigetvár, Szomolya, Szúcs, Táska, 
Tiszabő, Tiszabura, Tornanádaska, Tunyogmatolcs, Uszka,  

 

                                                           
13

 Telepeken és telepszerű lakókörnyezetben élők integrációjának 
támogatása (ROM-TP-09-A/B) Pályázati útmutató 5-6. pp. 
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Váralja, Vasboldogasszony, Zákány, Zalamerenye, 
Zalaszentjakab). 

Támogatható projektelemek: 

• a konzorcium működése; 

• projektirányítás (a projektmenedzsment működése); 
• lakhatási részprojekt; 

• szociális részprojekt; 
• munkaerő-piaci részprojekt.”14 

 

A lakhatási részprojekt esetében az alábbi megkötéseket 
tartalmazza a Pályázati útmutató: 

 

„A lakhatási részprojekt célja az elkülönült telepeken, 
telepszerű lakókörnyezetben élők szegregációjának 
megszüntetése. A telepeken, telepszerű lakókörnyezetben – 
összefoglalóan szegregátumokban – élők társadalmi és 
gazdasági kirekesztettségének megszüntetését, a szegregált 
lakókörnyezet felszámolását, illetve az onnan kikerülő – és az 
anyatelepülésen élő, hasonló státuszú – emberek 
életminőségének javítását szolgáló modell kialakulásának 
elősegítése, amely a lakhatási feltételek és a földrajzi mobilitás 
megoldását biztosítja. Amennyiben a településen több 

                                                           
14

 Uo. 
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szegregátum található, a legmagasabb szegregációs indexszel 
rendelkező településrészt kötelező a lakhatási részprojektbe 
bevonni. Szükséges azonban a többi szegregátum 
felszámolására is hosszabb távú koncepciót kidolgozni, illetve 
az életveszélyessé vált házak tekintetében azonnali 
megoldásokat tervezni.  

A lakhatási részprojekt bármelyik eleme csak integrált 
lakókörnyezetben valósulhat meg, az új lakókörnyezetben 
kialakított lakásoknak komfortosnak kell lenniük. Nem 
tekinthető integrált megoldásnak és nem támogatható olyan 
program, melynek lakhatási részprojektje során a családoknak 

• ugyanazon, vagy más telepen, szegregátumban nyújt 
elhelyezést; 

• infrastruktúra nélküli területen, a település perifériáján, 
vagy a településtől távoli, nem központi belterületen 
történő elhelyezése; 

• tömbszerűen, csoportosan történő elhelyezése; 
• olyan, más településen történő elhelyezése, mely 

település infrastrukturális, társadalmi és gazdasági 
mutatói rosszabbak, mint a projekthelyszín hasonló 
mutatói 

 

A programban megvásárolt, vagy felépített ingatlanok esetében 
kötelező kártyás mérőóra kiépítése az áramhasználat esetében. 
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Tevékenységek: 

• Integrált lakókörnyezetbe történő mobilizáció (a 
projektelemnek a szegregációs index javításához kell 
kapcsolódnia) 

• Használt lakás vásárlása (felújítása, korszerűsítése) 

• Építési telek vásárlása, rendelkezésre bocsátása 
• Új lakás építése 

• Albérlet-támogatás (különös tekintettel munkaerő-piaci 
projekt-elemekhez kapcsolódóan) 

• Lakhatási támogatás biztosítása használt vagy új ingatlan 
vásárlásához/építéséhez szociálpolitikai támogatással 
rendelkező család esetében”15 

 

A Pályázati útmutató lakhatási programelemre vonatkozó 
előírásai tehát egyértelműen a szegregátumok felszámolását és a 
térbeli, integrált lakókörnyezetbe történő mobilizációt írták elő a 
bevont célcsoporttagok esetében. 

 

A Komplex telep-program (komplex humán szolgáltatás 
hozzáférés biztosítása) (TÁMOP-5.3.6-11/1) című pályázati 
konstrukció esetében a komplex megközelítést szintén nyomon 
követhetjük, így az útmutató előírásai szerint az alábbi 

                                                           
15

 Telepeken és telepszerű lakókörnyezetben élők integrációjának 
támogatása (ROM-TP-09-A/B) Pályázati útmutató 7-8.pp. 
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területeken és tartalommal szükséges beavatkozásokat 
megvalósítani: 

 

• „Helyi humán szolgáltatási kapacitások fejlesztése és a 
szolgáltatók együttműködésének megerősítése […] 

• Szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása […] 
• Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és 

közösségfejlesztés […] 
• Oktatási, nevelési szolgáltatások biztosítása […] 

• Egészségügyi szolgáltatások elérésnek javítása […] 
• Felnőttoktatás, felnőttképzés, szakképzés […] 
• Foglalkoztatás elősegítése […] 

• annak elősegítése, hogy a program célcsoportja részt 
vehessen egyéb forrásból finanszírozott település 
felújítási, valamint lakhatási körülményeket javító 
programokban.”16 

 

Az Útmutató külön lakhatási programelemet nem tartalmaz, 
ezzel kapcsolatban az alábbi útmutatást adja: 

„A lakhatási beavatkozások előkészítése során figyelembe kell 
venni az egyének/családok/háztartások lakhatási fenntartási 
képességét. Annak érdekében, hogy a célcsoport tagjai szociális 

                                                           
16

 Komplex telep-program (komplex humán szolgáltatás hozzáférés 
biztosítása) (TÁMOP-5.3.6-11/1) Pályázati útmutató 15-17.pp. 
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bérlakáshoz juthassanak, az önkormányzatok bérlőkijelölési 
módszereit – szükség esetén – felül kell vizsgálni.”17 

 

A TÁMOP 5.3.6 esetében lakhatási programelem nem található, 
amely mögött vélhetően a TIOP 3.2.3.A-13/1 Lakhatási 
beruházások támogatása című pályázat várható megjelenése és a 
két konstrukció közötti szinergia állt.18 

  

                                                           
17

 Uo. 31.p. 
18

 Fontos megjegyezni, hogy a TÁMOP 5.3.6 beadásának több határideje 
volt, így 2012-ben is volt egy pályázati szakasz (az ún. 1. körös 
beadás:2012.05.02.; a második körös módosítások után 2012.10.15. volt), 
amelyek tervezésénél még nem volt ismert a TIOP 3.2.3/A konstrukció 
szakmai tartalma (megjelenés ideje: 2013.05.08.). Ez nehezíthette a szakmai 
tervezést.  
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Szinergia az infrastrukturális fejlesztéssel  

A TÁMOP 5.3.6-11/1 pályázati kiíráshoz illeszkedett a 
Lakhatási beruházások támogatása TIOP-3.2.3.A-13/1 című 
pályázati konstrukció. A dokumentáció egyértelművé teszi, 
hogy a TIOP-os forrást csak azon települések vehetik igénybe, 
amelyek a TÁMOP 5.3.6-11/1 konstrukció „első körében” 
nyújtottak be pályázatot és azok támogatásban részesültek.  

A Pályázati útmutató az alábbi célokat fogalmazza meg: 

„A konstrukció a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiával 
összhangban került kialakításra, annak cselekvési tervében 
szerepel, valamint szorosan kapcsolódik a TÁMOP-5.3.6-11/1 
Komplex telep-program c. konstrukcióhoz, mivel jelen program 
biztosítja a lakhatási beruházási elemét a szegregátumokra 
irányuló beavatkozásnak. 

A TÁMOP-5.3.6-11/1 konstrukció keretében azon 
szegregátumok humán fejlesztésének vonatkozásában 
nyerhettek az önkormányzatok támogatást, melyekben a 
közműellátottság biztosított, belterületen, illetve a belterülethez 
szervesen kapcsolódóan helyezkednek el, ezáltal a rehabilitálása 
reális célként jelenik meg. 

A támogatás célja a deszegregációs folyamatok elindítása, 
megerősítése, új szociális bérlakások kialakításával és a 
lakhatási mobilizáció támogatásával. 
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A szociális bérlakások létrehozására és felújítására irányuló 
beruházásra elsősorban olyan helyszínen kerülhet sor, amely 
integrált környezetben található, vagy ahol biztosítható a 
szegregált lakókörnyezet kapcsolódása a befogadó település 
integrált lakókörnyezetéhez. 

A szegregált lakókörnyezetben történő beavatkozás esetén cél az 
ott élők lakhatási feltételeinek javítása a fokozatosság elvének 
betartásával, minél több lakás bevonása valamely lakhatási elem 
megvalósításába, a mobilitás lehetőségeinek megteremtése a 
szegregátumon belül is. A lakásokat érintő fejlesztések 
meghatározás során figyelembe kell venni a bérlők lakhatási 
fenntartási képességét. 

A szociális bérlakás létrehozására és felújítására irányuló 
beruházásra csak a lépcsőzetes mobilizáció elvét követve 
kerülhet sor, olyan helyszínen, mely biztosítja a szegregált 
lakókörnyezet település szövetbe való kapcsolódását. 

A lakhatási mobilizáció kiköltöztetési eleme abban az esetben 
támogatható, amennyiben az összhangban van a TAMOP-5.3.6-
11/1 komplex telep program közösségi, szociális és integrációs 
beavatkozásaival, és az egyéni fejlesztési terv kialakítása során 
már célzottan előkészített, és amennyiben a célcsoporttagok 
szándéka ezzel egyező. 

A beavatkozás következtében a TÁMOP 5.3.6-11/1 keretében 
fejlesztésbe vont szegregátum infrastrukturális ellátottsága, a 
lakóházak minősége oly mértékben javul, hogy a fizikai 
szegregáció enyhül, miközben a TÁMOP 5.3.6-11/1 
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konstrukcióban megvalósított tevékenységek folytán a 
társadalmi leszakadás jelentősen mérséklődik, és e fejlesztések 
együttes eredményeképp az érintett településrész telepekre 
jellemző adottságai fokozatosan megszűnnek.”19 

A pályázati célkitűzések között kiemelendő néhány új szempont, 
amely a beavatkozásokat és a mobilizációt befolyásolhatja, 
ezek: 

szegregált lakókörnyezet kapcsolódása a befogadó település 
integrált lakókörnyezetéhez. Ez a kitétel a megvalósítás során 
meghatározza azokat a szegregátumokat, amelyek esetében a 
beavatkozások egyáltalán elkezdhetők. 

Fokozatosság elve. Ennek kapcsán érdemes megjegyezni, hogy 
pontos definíció erre vonatkozóan nem található a pályázati 
útmutatóban, s bár a settlement típusú szociális munka 
segítséget adhat azon családok kiválasztásában, akik a lakhatási 
mobilizációban érintettek, mégis túl tág kategóriának hat ez a 
megközelítés.  

Mobilitás lehetőségeinek megteremtése a szegregátumon belül 
is. Amely célkitűzés a kedvezőtlen lakóhelyről kedvezőbbe 
költözést jelent, de a szegregált élethelyzet továbbra is 
fennmarad. 

A fenti fogalmak, célkitűzések és beavatkozási elképzelések 
hosszú, megalapozott folyamat meglétét igénylik és feltételezik.  
                                                           
19

 Lakhatási beruházások támogatása TIOP-3.2.3.A-13/1 Pályázati útmutató 
4-5.pp. 
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Szükségesnek látszik egy olyan beavatkozási minimum 
kidolgozása, amely megfelelő módszertani iránymutatást ad a 
szegregátumok típusai és azok kezelési módjai alapján. 

Erre vonatkozóan egy beavatkozási mátrix került 
megfogalmazásra 2011-ben.  

Ennek alapján a telepek nagysága (ingatlanok száma és 
lakosságszám), térbeli elhelyezkedése alapján határoz meg 
beavatkozásokat.20 
 Kis szegregátum  

 (4-20 háztartás, 150 
főig) 

Közepes szegregátum  

 (20-100 háztartás, 150-
600 főig)  

Nagy szegregátum  

 (több mint 100 
háztartás, 600 fő felett)  

Településsel 
határos, 
külterületi 
falusi 
szegregátum 

Teljes felszámolás. Legalább részleges 
felszámolás közép-
hosszútávon megvalósuló 
mobilizációval, a 
fennmaradó részek 
felújításával, ha van ilyen. 

Felújítás családok 
mobilizációjával. 

                                                           
20

 Forrás: Vademecum, Improving housing conditions for marginalized 
communities, 2011 március, OSI-Városkutatás. Az egyes telepek: Táska,(HU) 
Baltesti (RO), Richnava (SK), Brno (CZ), Mésztelep (Tatabánya,HU), Kosice, 
Lunik IX (SK), Fakulteta, Sofia (BG), Pridoli (CZ), Moldava Nad Bodvou (SK), 
Archita (RO)) 
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 Kis szegregátum  

 (4-20 háztartás, 150 
főig) 

Közepes szegregátum  

 (20-100 háztartás, 150-
600 főig)  

Nagy szegregátum  

 (több mint 100 
háztartás, 600 fő felett)  

Település 
belterületi, 
városi 
szegregátum 

Felszámolás vagy 
felújítás, ha ésszerű, 
olyan fejlesztésekkel, 
amelyek segítik a 
térbeli strukturális 
kapcsolódást a 
település integrált 
részéhez. 

Felszámolás közép vagy 
hosszú távon; vagy 
felújítás és részleges 
mobilizáció rövid- és 
középtávon, ha ésszerű, 
olyan fejlesztésekkel, 
amelyek segítik a térbeli 
strukturális kapcsolódást 
a település integrált 
részéhez. 

Részleges felszámolás és 
a családok mobilizációja 
a település integrált 
részébe, fejlesztések, 
amelyek segítik a térbeli 
strukturális kapcsolódást 
a település integrált 
részéhez. 

Területileg 
elszigetelt, 
külterületi 
szegregátum 

Teljes felszámolás. Legalább részleges 
felszámolás rövid vagy 
hosszú távon 
mobilizációval, a 
fennmaradó részek 
felújításával, 
amennyiben vannak 
ilyenek;  
beavatkozások 
középtávú tervek 
alapján. 

Felújítás az alap 
infrastruktúra 
fejlesztésével, a 
tömegközlekedés 
fejlesztése az emberek 
valódi igényeinek 
megfelelően, a lehető 
legtöbb család 
mobilizációja integrált 
területekre. 

 

A fentiek alapján tehát összefoglalóan az alábbi kérdések várnak 
megválaszolásra: 

• Mi legyen az országban lévő 1633 szegregátummal? 

• Mi a lakhatási elem tartalma és szinergiája az integrációs 
beavatkozásokkal?  

• Dózer vs. fejlesztés? 
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• Mely szegregátumok (telepek) esetében kell 
mobilizációról beszélnünk? → bontás 

• Mely szegregátumok (telepek) esetében kell/lehet 
életkörülmények javításáról beszélnünk? 

• Épületet vagy embert fejlesztünk? 

• Ki menjen? Aki felkészült rá? (hogyan mérjük?); és aki 
nem, azok számára lehet-e/kell-e biztosítani az emberhez 
méltó lakáskörülményeket; és ha igen, hogyan? 

• A ERFA-ESZA szinergia reálisan megvalósítható-e? → 
időbeli korlátok 

• Mi lehet a sikeres végrehajtáshoz vezető út? Jelenlét és 
egyéb jó gyakorlatok? (pl. állami-civil együttműködések; 
lokális partnerség stb.) 

 

Az összeállításban szereplő esettanulmányok a fenti kérdésekre 
igyekeznek választ adni a gyakorlati megvalósításon keresztül. 
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Kocsis Péter Csaba:  
Szempontok az esettanulmányok bemutatásához 
 

A műhelybeszélgetésen az egyes települések képviselői egy 
előzetes vázlat alapján, a programok fókuszaira helyezték a 
hangsúlyt. Azt ezt követő időszakban került kiküldésre az alábbi 
vázlat, amely egyben javaslat a „telepes programok” 
bemutatásával kapcsolatban. Jelen közlés célja is alapvetően az, 
hogy a megvalósítók közösen továbbgondolva, az egyes 
szempontok mentén a jó gyakorlatokat bemutatva, adaptálható 
megoldásokat írjanak le és tegyék a területen dolgozók közös 
tudásává. A következőkben azt a vázlatot közöljük, amelyet az 
összeállításban szereplő települések képviselői megkaptak, s 
melyeket – azok relevanciáját figyelembe véve – az 
esettanulmányok bemutatása során érvényesítettek. 

1.) A település bemutatása 
a. A település elhelyezkedése, demográfiai és 

gazdasági jellemzői;  
b. A helyi roma közösség(ek) jellemzői 
c. A településen található szegregátum(ok) 

bemutatása, infrastrukturális és társadalmi 
jellemzői 

d. A szegregátum kialakulásának okai (történeti 
dimenziói) 
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2.) Korábbi fejlesztések a településen 
a. A településen megvalósított fejlesztések és azok 

fő célkitűzései 
b. Esetleges korábbi integrációs programok rövid 

bemutatása 
c. A szegregátum(ok)ra és/vagy az alacsony 

státuszú „célcsoportra” vonatkozó korábbi 
fejlesztések bemutatása, ezek jó/rossz 
tapasztalatai, amely tovább vihető/korrigálandó 
jelen programban 

3.) A megvalósítás tapasztalatai 
a. Az egyes programelemek rövid ismertetése (pl. a 

KBT alapján, az egyes fejlesztési területek 
beavatkozásai, kiemelten a kötelező elemeken 
túli helyi ötletek bemutatása) 

b. Egyedi módszertani megközelítések bemutatása 
(van-e sajátos  módszer, ha igen, mi az, hogyan 
kell végrehajtani) 

c. Megvalósítói humán erőforrás tapasztalatai 
(milyen a „jó megvalósító”, melyek azok a 
kompetenciák, amelyekre a terepen szükség 
van?; hogyan lehet felkészíteni a kollégákat a 
telepi terepviszonyokra?) 

d. A szakmai megvalósítók attitűdjei, szakmai 
fejlődése, egyedi történetei? 

e. Helyi innovációk? 
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4.) Együttműködések tapasztalatai 
a. A megvalósítás hogyan illeszkedik a helyi 

szolgáltatókhoz/szolgáltatásokhoz? 
b. Milyen együttműködések alakulnak ki a program 

során, ezek milyen, a fenntartásra is kiható 
eredményekkel járhatnak? (A program során 
kialakított támogatás a helyi szolgáltató 
rendszerben történő fenntartása milyen módon 
történhet meg? Erre milyen elképzelések vannak? 
Milyen gyakorlatok alakultak már ki? (Egy-egy 
jó gyakorlat bemutatása.) 

c. Önkormányzat/civil/egyházi szereplők 
együttműködésének tapasztalatai, esetleges 
feladatmegosztás elvei, gyakorlata. 

5.) Program és helyi társadalom 
a. A program helyi közösségben történő 

fogadtatása, esetleges konfliktusok és azok 
kezelési módjai 

b. A program mit adhat a helyi társadalom 
egészének? Melyek azok a programelemek, 
amelyek a teljes lokális társadalmat megszólítják, 
ezek milyen hatásfokkal tudnak működni?  

c. Lezárult programok esetében a helyi közösség 
együttműködésének gyakorlata? Kialakult-e az 
önszerveződő közösség (csoport)? Jó és rossz 
gyakorlatok. 
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6.) Lakhatási programelem 
a. A szegregátum lakhatási jellemzőinek rövid 

összefoglalása 
b. TIOP 3.2.3/A benyújtásának 

lehetősége/szükségessége?  
c. Benyújtás esetén kiket tud bevonni a program, mi 

lesz a „kívülmaradókkal”? 
d. Ha nem kerül benyújtásra, melyek azok az érvek, 

kockázatok, amelyek a benyújtás ellen szólnak? 
Milyen alternatív módon kezelhetőek még a 
lakhatási problémák? 

7.) Lezárt programok/megvalósított programelemek 
tapasztalatai 

a. Jó gyakorlatok a megvalósítás során, ennek 
ismertetése 

b. Egy-egy sikeres programelem ismertetése. (Miért 
tekinthető sikernek, milyen kockázatok voltak, 
ezeket hogyan sikerült kezelni?) 

c. A bevontak esetében milyen „sikerek” 
könyvelhetőek el? (Egy-egy rövid élettörténet-
töredék bemutatása.) 

8.) Innovatív elemek a programban 
a. Elsősorban a kérdés, hogy a fejlesztések 

perszonális eredményeit miként lehet fenntartani. 
Sikerült helyben foglalkoztatást teremteni, volt-e 
egyéb olyan innováció a program során, amelye a 
bevontak foglalkoztatását segítette elő sikeresen? 
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Polyák Teréz: Baks – A „jövőnek dolgozunk”  
Komplex környezet és életminőség – fejlesztése 
program Baks Mária-telepen 
 

Baks, kicsiny település a Dél-Alföldön, a Tisza partján. A 
baksiak szorgalmasak és törekvők. 
A változatlanságot 2005 óta újabb és újabb fejlesztések, 
programok, a falu életét megváltoztató beruházások követték. A 
jelentős számú roma népesség bár földrajzilag elkülönülten él - 
egy Natura 2000-es terület választja el a község nagyobb 
részétől - a szegregátumban lakók nem elszigeteltek A 
településnek egy óvodája, egy iskolája van, amelyet jelenleg a 
katolikus egyház tart fenn. A baksi gyerekek itt együtt 
nevelődnek, a fiatalok együtt szórakoznak, a falu meghatározó 
emberei között romákat és nem romákat egyaránt találunk. 
Baksnak nagy tervei vannak. Önellátó faluvá szeretne válni. Az 
új épületek gombamód szaporodnak, a települést most 
csatornázzák, halastavat szeretnének építeni, hogy ide vonzzák a 
turistákat, a lakosoknak folyamatos fejlődési lehetőséget biztosít 
a településvezetés arra, hogy felkészüljenek a változásokra és 
követni tudják a fejlődés egyre gyorsabb ütemét. A nagy terv, 
amely hosszú távra meghatározza majd a baksiak életét, hogy 
minden házban megújuló energia biztosítsa az elektromosságot 
és a meleg vizet, újrahasznosítsák a hulladékot és ezáltal 
munkahelyek teremtődjenek. Egyre élénkebb a valaha virágzó  
mezőgazdasági termelés és szociális szövetkezet is alakult, 
amely feldolgozza majd a megtermelt zöldségeket.  Sok felnőtt 
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tanul ma Bakson, példát mutatva kitartásból, tenni akarásból a 
felnövekvő nemzedéknek.  A Mária-telep életének 
megváltoztatásában jelentős szerep jut az asszonyoknak. 
Öntudatuk, a jövőbe vetett hitük példát mutat gyermekeiknek. 
A baksiak összefogtak, hogy kitörjenek a csendből és jobb életet 
biztosítsanak maguknak és családjaiknak. A szakemberek 
számos innovatív módszert dolgoztak ki és alkalmaznak 
Bakson, hogy a fejlődést segítsék. És a Baksi-modell működik.  
Romák és nem romák karöltve hatalmas lelkesedéssel, elszántan 
dolgoznak egy jobb jövőért. 
 
A település bemutatása 

Baks község a Dél-alföldi régióban, Csongrád megye északi 
részén, a megyeközponttól, Szegedtől 35 kilométerre fekszik, 
természeti adottságai kedvezőek. A Kisteleki kistérség – ma már 
Kisteleki Járás –a leghátrányosabb helyzetű kistérségek közé 
tartozik, melynek hat települése közül Baks az egyetlen, ahol 
jelentős számú roma lakosság él. Mivel zsáktelepülés, a 
lehetőségei mindig is korlátozottak voltak, ám ennek ellenére 
nagy jelentőséggel bírt és rendelkezik ma is a térségben. Mivel 
az ipari létesítmények jellemzően a 14 km-re található 
Kisteleken, a kistérség gesztortelepülésén működnek, az uniós 
és hazai pályázati/fejlesztési források is erre a településre 
koncentrálódtak. Bakson csupán a 2007-es évtől kezdtek 
forrásteremtésbe, önálló projektekbe. Addig főleg a gesztortól 
függtek. 
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Baks történelme több, mint 250 évre nyúlik vissza, még az 
1760-as években a Tisza árterületéből kiemelkedő hátságon, a 
Dongér melléki magas parton létesült. Előbb, mint 
dohánykertészséget tartották nyilván, majd később 
szőlőtermeléssel foglalkoztak a telkeken. A belterület 
legnagyobb része ma is a Baksi Szőlő nevet viseli. A kertészeket 
kiszolgáló majorság lakói vélhetően a jelenlegi Baks-Major 
településrész előző lakóiként említhetők. 

A település legnagyobb átmérője 11 km, összes területe 6186 
ha, a belterület 226 ha. A község keleti határán 10 km 
hosszúságban folyik a Tisza. A község területén több kunhalom 
feltárás, feltáratlan és különleges régészeti védettség alatt álló 
terület található. Viszonylag fiatal település, 1947-ben lett 
önálló, előtte Sövényházához /jelenlegi Ópusztaszer/ tarozott. 
Baks község külterülete szántóföld, rét, kevés erdőfolttal. 
Tanyák elenyésző számban vannak. A belterület teljes 
egészében, a külterület is zömmel tájvédelmi oltalom alatt áll. A 
település lakossága csekély mértékben, de folyamatosan 
csökkent 2011-ig, majd növekedésnek indult. Az állandó 
népesség a legfrissebb adatok szerint 2070 fő. Az ingatlanok 
99,9%-ában érhető el a vezetékes vízszolgáltatás, az 
áramszolgáltatás a lakóépületek 92%-ában biztosított, míg a gáz 
a lakások 77,19%-ában használatos fűtési energia. A 
közterületeken mindenütt van közvilágítás, a pormentes út a 
település 50%-ában, járda 80%-ában épült ki az elmúlt években. 
Tekintve, hogy a község zárt faluszerkezetű, ún. zsáktelepülés, 
átmenő forgalom nincs, turisztikai szempontból emiatt Baks 
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hátrányokkal küzd. A munkanélküliség aránya a település 
felnőtt lakossága körében 2000-2011-ig terjedő időben 7,5-
12,7% között volt. A településen jelenleg is tartósan magas a 
munkanélküliség és alacsony a foglalkoztatottság. Az elmúlt 
évben a munkanélküliségi ráta 10,58%-ra emelkedett. A XX. 
század elején a „Baksi Szőlőtől”, azaz a település központi 
részétől északkeletre körülbelül 1 km-re, egy Natura 2000-es  
 
területtel elválasztva - még belterületi részen - alakult ki a KSH 
által 2001-ben azonosított szegregátum: a Mária-telep.  
 
A település szegregátuma, a Mária-telep 

 
A szegregátum lakónépessége 439 fő, amely az állandó lakosok 
21,2%-a. A Mária-telepen élők közül becsléseink szerint 303 fő 
roma származású. Romák a település más részein is laknak és 
összességében a népesség hozzávetőleg egynegyedét teszik ki. 

A szociális adatok alapján 69,6% a legfeljebb általános iskolai 
végzettséggel rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel 
nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül21. A 
szegregátumban rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben a 
családok 13,2%-a részesül, rendszeres szociális segélyben pedig 
3,6%. A szegregátumban élő munkanélküliek egyötödének 
semmilyen bevétele nincs (20,25%). Nem jellemző, hogy 
nagyszámú lakos lenne egy-egy ingatlanban.  
 

                                                           
21

 KSH, 2011 
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Korábbi fejlesztések a településen 

A település az Európai Unió 2007-2013-as programozási 
időszakában több infrastrukturális fejlesztésen esett át: 
csapadék- és belvízelvezető rendszer épült ki, az intézmények 
többsége akadálymentessé vált, megújult a Polgármesteri 
Hivatal, a helyi iskola és óvoda, a könyvtár, az Egészségház, a 
sportöltöző. A turisztika fellendítésére építve a település 
vezetése régi önkormányzati ingatlanokból, illetve 
épületrészekből Tájházat, Tűzoltómúzeumot és egy falusi 
szálláshelyet hozott létre, illetve rehabilitálta – városiassá tette - 
a település központját (térburkolat, szökőkút, új utcabútorok és 
kandeláberek). Felzárkóztató programok keretében működik a 
Mária-telepen a Közösségi Ház és a Szőlőben található 
Csillagház is. Szintén pályázati forrásnak köszönhető, hogy a 
településen 2010 óta családi napközi működik.  A település 
életében mérföldkőnek számító szennyvízberuházás 
megvalósítása napjaink legnagyobb települési projektje, 
melynek befejezése ez év szeptemberére várható. A humán 
erőforrás fejlesztését célzó pályázatok nem voltak, kivéve az 
oktatási programokat. Az egyházi fenntartású iskolában IPR 
szerint oktatnak és az óvodában is igényelnek integrációs 
támogatást. A Hagyományőrző Egyesület általában kézműves 
programokra, Falunapokra nyert eddig pályázatokat. 
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A komplex telep-program  
Előzmények 

A Kisteleki kistérség 2010. november 1-én indította a komplex, 
integrált helyi programot a gyermekszegénység csökkentésére a 
Kisteleki Kistérségben. A hat település célzó aktivitásokra a 
kistérség 423.413.751.-Ft forrást nyert el.  
A program célja volt egy generáció alatt jelentősen, a 
jelenleginek töredékére csökkenteni a gyermekek és családjaik 
szegénységének arányát, felszámolni a gyermeki kirekesztés és 
mélyszegénység szélsőséges formáit. A fenntartási időszak 
2018. november 1.-ig tart. 
 
A projekt célja volt átalakítani azokat a mechanizmusokat és 
intézményeket, amelyek a kistérségben újratermelik a 
szegénységet és kirekesztést, azaz biztosítani az egészséges 
életfeltételeket kora gyermekkortól kezdve. A projekt további 
célja volt jelentősen csökkenteni a regionális és etnikai 
egyenlőtlenségeket, elősegíteni, hogy a gyermekek biztonságos 
környezetben nevelődjenek, hogy az életesélyeket romboló 
devianciák előfordulása csökkenjen. 
 

2013. október 31.-én a Gyerekesély projekt véget ért, jelenleg 
fenntartási időszakban van. A Mária-telepi Közösségi Házat, 
azóta Baks település Önkormányzata működteti, a 
munkatársakat közfoglalkoztatás keretében alkalmazzuk. Egy 
gondok és egy közösségfejlesztő munkatárs látja el a napi 
teendőket. Az anyanyelvi dajkát is az Önkormányzat 
alkalmazza. 
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Bakson három kisgyermek korai fejlesztését finanszírozza a 
kistérség. 
 

A komplex telep-programot a Gyerekesély projekt 
folytatásaként értelmező településvezetés és helyi szakemberek 
akarata hívta életre. 

A TÁMOP 5.3.6-11/1-2012-0013projekt megvalósításának 
eddigi tapasztalatai 
A program konkrét célja 
A Bakson élő romák, elsősorban a Mária-telep roma lakossága 
életminőségének javítása, az önálló munkavállaláshoz szükséges 
kompetenciák fejlesztése, piacképes szakmák megszerzése, 
rendszeres munkaerő-piaci segítő és komplex szociális illetve 
közösségi szolgáltatások nyújtása, egymást erősítő és fenntartó 
programelemek alkalmazása, valamint közösségfejlesztés, az 
egészségügyi állapot javítása a szegregátumban és a településen. 

A komplex telepfejlesztési projekt egyedi tervezési szisztéma 
alkalmazásával került összeállításra. A modell alapja a közösség 
állapota, szervezettsége, az előző évek fejlesztései és a 
tervezéskor ismert helyzet részletes, több szempontú elemzése.  
A hozzáférhető adatok mélyreható analízise után a 
megfogalmazott problémákra adott adekvát válaszként alakul ki 
a projekt. A megállapított szükségletekre reagáló, egymással 
szoros összefüggésben lévő programelemek a hatástöbbszörözés 
elvén működnek, így segítik a projekt sikerességét. Szükség 
esetén új forrásokat is bevonunk, hogy az időközben felmerülő 
igényekre reagálni tudjunk. A téli hónapokban például három 
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forrásból – TÁMOP 5.3.10, 5.3.8./B és TÁMOP 5.3.6. – 
indítottunk képzéseket, mert a komplex telep-programban 
rendelkezésre álló szűkös keret, amely mindössze 14 fő 
részvételét tette lehetővé önkéntes ápoló és házi gondozó 
képzésben, nem volt elegendő a tanulási kedv kielégítésére. 
Jelenleg 84 fő vesz részt valamilyen képzésben és további két 
csoportot indítunk egy hónapon belül, majd [2014] áprilistól is 
lesz újabb.  

Az emberek bevonása Bakson nem jelent problémát, a 
képzésekre túljelentkezés van, a rendezvények kiemelkedően 
magas részvételi aránnyal működnek. A Baksra látogató 
szakemberek, akik ismerik az eredményeinket, mindig 
megkérdezik, mi a titok? Sokan úgy vélik, tudunk valamit, amit 
mások nem.  

A „baksi titok” alapja az egyedi tervezési szisztéma, további 
összetevői pedig az azonos szemléletben dolgozó 
projektmunkatársak és települési szakemberek együttműködése, 
valamint a támogató önkormányzati háttér. Az Önkormányzat 
elkötelezettségét mutatja az is, hogy öt szociális munkás bérét 
gazdálkodják ki, mivel a komplex telep-program mindössze 
négy munkatárs bérét fedezi, viszont kilenc fő alkalmazására 
kötelezték a projektgazdát a bevontak nagy száma miatt (134 
fő). A szociális munkások egyharmada roma származású. A 
programokban résztvevők egy része mára már önkéntesként 
dolgozik velünk. A közösség érdekeit nem írják felül öncélúan 
sem egyéni, sem csoportérdekek. Az elsődleges döntési 
szempont az, hogy mi szolgálja leginkább a teljes közösség 
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fejlődését. Itt nem mondják azt, hogy Bakson cigányok és 
magyarok élnek, itt a mondás az, hogy Bakson baksiak vannak. 
A falu egysége az esszenciális szempont minden döntésnél. A 
„titok” része az is, hogy a munkatársak elkötelezettek, tartalom 
van a szavak mögött, legyen szó a legkisebb feladatról vagy az 
egész projektet érintő kérdésről. Fontos az is, hogy kitűnő az 
együttműködés mindkét konzorcium partnerrel. 

Önmagában a Csillagpont, a Csillagház létrehozása, a heti 
rendszerességgel megvalósított programok nem magyaráznák, 
hogy nagy létszámmal megy hetente a Játszóház, az internetes 
ismereteket átadó és megerősítő Háló Klub, vagy a Kreatív 
Klub, amely egyre nagyobb közönséget vonz. A 
munkatársaknak belső képzéseket tartunk, mediációt tanultak, 
szervezetfejlesztési folyamat, esetmegbeszélés kíséri a 
programot. Az Álláskereső Klub, a klasszikus job-klub 
szisztéma alkalmazásával működik, hetente 2 órában. A 
munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtására a konzorcium partner 
Sziti Egyesületnél készültek fel a szociális munkások. A nyílt 
munkaerőpiacra való bejutás elősegítésére - a Baksi-modellben 
kidolgozott egyedi módszertan alapján - a családok belső 
erőforrásait hasznosítjuk. A „Munkakeresés családi 
szövetségben” elnevezésű innovatív elem alkalmazására a 
szociális munkások több lépcsőben készítettük fel. A projekt 
végéig 20 családot vonunk be – és reméljük közülük több 
munkavállalót el is helyezünk - a munkakeresés, először 
általunk alkalmazott újszerű megközelítésével. 
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A modellprogram előkészítése, a támogató folyamat és a 
tapasztalatok dokumentálása összességében minimum 10 hét, 
maximum 3 hónap időtartamban zajlik. Csak olyan családokat 
vonunk be, amelyekben a szociális munkás már legalább 3 
hónapja dolgozik legalább egy családtaggal. Általában elvárjuk, 
hogy a bevonni kívánt személy rendelkezzen minimum 8 
általános iskolai végzettséggel, 18-57 év közötti és 
együttműködő legyen. A családi és egyéni konzultációkat az  
 
Álláskereső Klubbal kialakított szoros kapcsolat egészíti ki. A 
találkozások meghatározott rendszerben, egy előre kialakított 
ütemterv és módszertan alapján folynak. A programfejlesztés 
folyamatos. 
 
Rendkívül népszerűek a közösségi eseményeink is. Az első 
családi napunkon, amelyet 2013. május elsején tartottunk, közel 
600 baksi polgár ünnepelt együtt. Más rendezvényeinken is 
nagy a résztvevők száma. Ezek előkészítése a programban több 
hetes, néha több hónapos folyamat. Az információátadás számos 
módját alkalmazzuk párhuzamosan. Kezdetben – azért, hogy 
megismerje a falu a munkatársakat - a programok egy részét a 
település hagyományos rendezvényeihez kapcsoltan valósítottuk 
meg. Minden célhoz más kommunikációs csatornákat, más 
bevonási módot alkalmazunk. A stábon belül kifejezetten 
kedveltek azok, amikor a résztvevőknek valamilyen módon 
„meg kell dolgozni” azért, hogy részt vehessenek családi napon, 
egészségnapon vagy más közösségi aktivitáson. Ezekben az 
esetekben hetekkel előbb versenyeket rendezünk, amelyek 
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nyereménye az adott programba való bejutás, illetve 
természetesen valami apró jutalom is. Emlékezetes a második 
családi nap, amikor „Baks-ismereti versenyt” rendeztünk a 
résztvevő családok gyermekei között. Ez arra késztette a 
diákokat, hogy együttműködjenek egymással, szüleiket pedig 
arra, hogy eljöjjenek és aktívan segítsenek abban, hogy 
gyermekeik a megérdemelt jutalmat megkaphassák.  
A célcsoport bevonása számos alkalommal történik úgy, hogy a 
valós programelemhez valamely kreatív feladat megoldásán át 
vezet az út. Már maga a bevonás is többféle direkt és indirekt 
képességfejlesztési lehetőséget rejt a megvalósító szakemberek 
számára. 
 
Más típusú segítséget is nyújt a projekt a szegregátumban 
élőknek. Rendszeres buszjárat biztosításával támogatjuk a 
szakrendelésre eljutást, a bevásárlást és ügyintézést, amelyekhez 
hivatalos eljárások esetében Kistelekre vagy Szegedre kell 
menni. A Csillagház programjai között pénzügyi ismeretek 
oktatása, főzőklub is megtalálható. Rendszeres tanácsadást 
tartunk 0-6 éves kor közötti gyermekek szüleinek a fogyatékossá 
minősítés megelőzése érdekében. Tanácsadónk az általános 
iskolás korú sni-s diákok támogatását és az intézmények 
segítését is vállalta. Utóbbi feladatokat önkéntesként. 
Az óvodában és az iskolában képességfejlesztő foglalkozások 
zajlanak, amelyek változatos technikákkal, a településen 
dolgozó pedagógusok vezetnek. 
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Kiemelten kezeljük a drogprevenció kérdését a serdülők és fiatal 
felnőttek körében. A tervezett programon változtatva, kortárs 
segítők egyszeri, 20 órás képzése helyett, egy folyamatot 
valósítunk meg, amely egy önszerveződő csoport egyedi 
tematikával történő támogatását jelenti fél éven át, valamint 
kétszer tartunk konzultációt a szülőknek a témáról. 

A Mesélő édesanyák klubja (Meséd) projekt eredményei 
mindannyiunk számára megerősítést jelentenek. 
Magyarországon elsőként alkalmaztunk egy 3x3 hónapos 
megvalósítási modellt, amelyre „ráfűztünk” egy önkéntes 
szociális gondozó – ápoló képzést. A tervezett 30 fő helyett 57 
jelentkezőnk volt, a résztvevő anyák 100%-a részt vett azóta 
valamilyen képzésben. Többen érettségiznek, szakmát 
szeretnének tanulni. Az anyák közül sokan önkéntes segítőink 
már a projekt megvalósításában. A laikusok programja belépett 
az óvoda kapuin is. 

A Vállalkozói Műhely, az „Első lépés…” Roma PILOT 
program és a Social Reality Show szintén innovatív elemei a 
felzárkóztató programoknak, ahogyan a Napenergia hasznosító 
szerelősegéd képzés is a baksi projekt emblematikus elemévé 
vált. Bakson egyedülálló módon összekapcsoltuk a megújuló 
energia hasznosítását a romák integrációját segítő 
programokkal.  Képzésben vett részt 15 fő, közöttük két nő is, 
akik együtt tanulták meg a napenergia hasznosításának 
különböző lehetőségeit és felkészültek arra, hogy szakembereket 
támogassanak a napelemek – napkollektorok felszerelésében, 
üzemeltetésében. A környezettudatosság, az újrahasznosítás, a 
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hatékony energia felhasználás több más programelemben is 
megjelenik. 

Az Építőipari alapismeretek, a NOSZA"települési szolgáltató, a 
Védelmi célú erdősávok – energiaerdők telepítője, fenntartója 
képzés a tervezett létszámmal valósult meg. A 2014-es év 
feladata a Vállalkozói készségek fejlesztése és a Digitális 
írástudás – számítástechnikai alapismeretek képzés 
megszervezése. 
 
A konzorciumi partner Türr István Képző és Kutató Intézet 
workshopjainak tematikájáról együtt döntünk, kezdeményeztünk 
tapasztalatcserét a megvalósító projektmenedzsmentek között, 
2014. február végére pedig szociális munkások 
tapasztalatcseréjére hívjuk az érdeklődőket. A konzorciumi 
partner Türr István Képző és Kutató Központ munkatársai 
készítik el a Felzárkózási feladattárat és a Szolgáltatási térképet 
is. 
 
Igény esetén gyermekfelügyeletet biztosítunk a 6 év alatti 
gyermekek számára a településen működő Családi Napköziben. 
 
Baksi sajátosság, hogy a TÁMOP 5.2.3 kistérségi Gyerekesély 
Program számos elemét folytatjuk, hogy a kedvelt közösségi 
szolgáltatások a projekt fenntartási időszakában is elérhetőek 
legyenek a szegregátum lakói számára. Részben önkéntesekkel, 
részben kreatív munkaszervezéssel – önkormányzati forrásból – 
üzemeltetjük továbbra is a Mária-telepi Közösségi Házat, ahol 



Jászfényszaru – 2013. november 28. 
 

57 
 

igyekszünk a megszokott színvonalú programokat és 
szolgáltatásokat biztosítani a szegregátumban élőknek. Az 
Önkormányzat biztosítja a Gyerekesély programban alkalmazott 
cigány anyanyelvi dajka bérét is, hogy a megszokott szolgáltatás 
továbbra is segítse a szülőket és az óvodát. 
 
Együttműködések tapasztalatai 
Helyi szolgáltatókkal, közigazgatással, egyházzal, civilekkel 
való kapcsolat 

A projekt kezdete óta rendszeres kapcsolatot és 
esetmegbeszéléseket tartunk a családsegítővel. Folytatjuk a 
Gyerekesély programban életre hívott Szakmaközi Műhely 
munkáját. Ez folyamatos kapcsolattartást és kéthavonta 
összehívott konzultációt jelent a helyi szakemberek – orvosok, 
védőnő, szociális, oktatási és közigazgatási szakemberek és a 
komplex telep-program munkatársai között. 

Széles körű, a kölcsönös érdekek feltárásán és 
figyelembevételén alapuló kapcsolatrendszer alakult ki a 
településen működő civil szervezetekkel, az egyházzal és az 
egyház által fenntartott oktatási intézményekkel (óvoda, iskola). 

 

Program és helyi társadalom 

A helyi közösség hamar megismerte és nagy nyitottsággal 
fogadta a komplex telep-programot. A baksiak büszkék arra, 
hogy a falu fejlődik. Az előforduló konfliktusok eredője 
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leggyakrabban az információhiány. Kizárólag a lakhatási 
modellprogram vetett fel az átlagosnál több kérdést. 

A falu két eddig karakteresen elkülönülő része között a 
programokon való részvétel okán van átjárás, a „szőlősiek” 
lemennek a Mária-telepre, hogy a Közösségi Ház programjaiban 
részt vegyenek és a szegregátum lakói is egyre nagyobb 
számban vesznek részt a települési szintű rendezvényeken vagy 
a Csillagház által szervezett eseményeken. 

Önszerveződő közösségként definiálhatjuk a „mesédes” 
anyukák csoportját, a drogprvenciós céllal alakult serdülő 
csoportot és férfiak napjainkban formálódó közösségét, ahol 
kreativitásukat, segítőkészségüket élhetik meg és részt vesznek 
majd a későbbi projektek tervezésében. 

A szemléletformálás része a folyamatos kommunikáció, a latens 
előítéletesség kezelése, az a folyamat, amellyel igyekszünk 
megtanítani a legtöbb baksit arra, hogy válogassák meg a 
harcaikat és működjenek együtt egymással, hiszen ez 
mindannyiuk érdeke. 

A település vezetése a Mária-telepen élők lakhatási problémáit 
is igyekszik kezelni, ezért kidolgozásra került az a mobilizációs 
terv, amely a TIOP 3.2.3A program keretein belül valósulhat 
meg. A pályázat benyújtásra került, eredményeit várja az 
önkormányzat.   
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Wolf Petra: Gyulaj – Összetett beavatkozás a 
gyulaji Völgy-telep társadalmi integrációjáért 
 

Gyulaj a Dél-Dunántúl legnehezebb helyzetben lévő települései 
közé tartozik. A település a II. világháborúig többségében 
magyarok által lakott vidék volt, ahol a soknemzetiségű, főként 
a földből élő paraszti családok éltek. A falu – világhírű 
dámállományáról nevezetes - erdejét az ötvenes évek végén 
állami gazdasággá alakították át. Az erdőt körbekerítették, az 
oda történő bejárást engedélyhez kötötték. Ezzel a döntéssel 
Gyulaj keleti, északi és nyugati országútjait vagy megszüntették, 
vagy nem-portalanítandó földúttá nyilvánították. Gyulajon 
mindössze egyetlen irányban, délre, Kurd felé építettek ki 
aszfaltozott utat. Ezzel a lépéssel mesterségesen zsáktelepüléssé 
tették a falut. Gyulajnak vasútja nincsen, és közvetlen buszjárata 
mind a mai napig csak a 22 km-re lévő Dombóvár felé van. A 
szintén hasonló távolságra lévő Tamásiba tömegközlekedéssel 
csak átszállással, és kb. 1,5 órányi utazással juthatnak el az ott 
élők, így munkavállalás szempontjából az a terület ki is esik.  

Bár Gyulaj önmagában is tekinthető szegregátumnak, létezik 
egy ún. szegregátumon belüli szegregátum is, amelyben élők 
jóval szegényebbek, házaik jóval lepusztultabbak az amúgy is 
mélyszegénységben élő többi gyulaji családtól. A szegregált 
lakókörnyezet a település dél-nyugati részén található, de a 
település jellegéből adódóan nincs távol a központi résztől. A 
szegregátum meglehetősen szürke, kiábrándító képet mutat, 
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mivel a lakóházak egy része rendkívül elhanyagolt állapotban 
van, valamint sok az elhagyott és félig már lebontott ház. Az  

úthálózat több helyen erőteljes felújításra szorul, az aszfalt már 
feltöredezett, az utak keskenyek és kátyúsak.  

2012. január 1-jén Gyulaj lakossága 1006 fő, melyből 190 fő él 
a szegregátumában, azaz a Völgyben. A szegregátum területén 
élő lakosság 70%-a legfeljebb általános iskolai végzettséggel 
rendelkező, rendszeres munkajövedelemben nem részesülő 
személy. A település nem tekinthető elöregedő falunak, hiszen 
minden évben igen magas a születések száma. A tavalyi évben 
több mint 20 gyermek született.  

Gyulajon szinte kizárólag beás cigányok élnek. A beás 
népcsoport nem csak nyelvjárásában (archaikus román 
nyelvjárás), hanem kultúrájában is eltér a többi roma csoporttól, 
és a többségi társadalomtól. Bár kultúrájukban számos, a 
többségi társadalomból átvett elemmel találkozunk, mégis 
megtartották azokat az elemeket, ami a tradicionális beás 
cigányságra jellemző. Ritkán, vagy egyáltalán nem érintkeznek 
a cigányság más csoportjaival, még egy telepen sem szívesen 
élnek egy, a másik csoportba (pl. lovári, szintó) tartozó roma 
családdal, eltérő hagyományokat ápolnak, és a 
temperamentumuk sem hasonlítható a többi roma családéhoz. 
Érdekes, hogy ennek az ellentétnek az okát nem tudják 
megnevezni egyik csoporthoz tartozók sem. A lovári cigányok 
sokszor lenézik a beásokat, mert azok jóval szegényebbek és 
iskolázatlanabbak náluk, de a beások sem szívlelik a lováriakat 
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vagy az oláh cigányokat. Amikor erről kérdeztem egy asszonyt 
Gyulajon, azt mondta, nem tudja, miért kell utálni a másikat, de 
biztosan kell, mert azok bizonyosan rosszak. Már az ő anyja is 
megtiltotta neki, hogy gyerekkorában oláh vagy más, nem beás 
cigányokkal játsszon. Romungrókkal (magyar-cigány) vagy 
parasztokkal (nem cigány) játszhatott. A gyulajiak elmondása 
szerint ez mindig is így volt, és így is lesz. Ők beások, és nem 
„keverednek” a többiekkel. Ha valaki nem ismeri a különböző 
roma csoportokat, azok megkülönböztetésére jó módszer a 
családnevek ismerete. Tipikus beás vezetéknév (Tolna és 
Baranya megyében): Bogdán, Ignácz és Orsós. Érdekesség, 
hogy Gyulajon szinte kizárólag Orsós vezetéknevűekkel 
találkozhatunk. Ebből kifolyólag több azonos nevű (akiknek 
még lehet, hogy édesanyjuk neve is azonos) emberrel 
találkozhatunk. Azért, hogy ebből ne legyen keveredés, 
mindenkinek megvan a saját, rá jellemző beceneve. Őket 
mindenki (a település lakói, a polgármester, jegyző, tanárok, 
szociális munkások…tényleg mindenki) ezen a néven ismer. Így 
jöhet velünk szembe Kese, Lisztes, Zsuppos, Buri, Púró..stb. 

De miért is kapcsolható össze Gyulajjal ilyen erősen a 
cigányság? A hatvanas évektől az erdőszélen évszázadok óta élő 
(beás) cigányságot előbb a külterületi Szőlőhegyre, majd egyre 
inkább a falu üresen maradt, kisebb értéket képviselő házaiba 
telepítették a falu határában. Fontos megjegyezni, hogy tette ezt 
az akkori politikai vezetés anélkül, hogy a romák társadalmi 
beilleszkedését valóban segítette volna, és előmozdította volna 
gazdasági értelemben is az integrációjukat.  Ez a folyamat csak 
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fokozta az egyébként is súlyos belső társadalmi feszültségeket. 
Se a cigányságot nem kérdezték meg, hogy akar-e a faluban 
élni, illetve, hogy ebben a faluban akar-e élni, se a még 
megmaradt gyulaji lakosokat nem készítették fel a cigányság 
beköltözésére. Mind a mai napig ható súlyos árat fizet a falu 
azért, hogy a cigányság faluba telepítése átgondolatlanul történt: 
csak a költöztetés volt a lényeg a politikai vezetés számára, arra 
már nem fordítottak figyelmet, hogy beilleszkedésüket is 
segítsék.  

Jelenleg Gyulajon a Petőfi utca, Széchenyi utca, és a Rákóczi 
utca vége által körülhatárolt terület képzi a település 
szegregátumát (Völgy-telep).  A szegregátumban élők 70%-a 
rendelkezik legfeljebb általános iskolai végzettséggel. Ebből 
kifolyólag munkaerő-piaci lehetőségük beszűkült, és egyetlen 
lehetőséggént a közfoglalkoztatásban helyezkednek el a helyi 
önkormányzat segítségével. Azon személyek, akik rendelkeznek 
általános iskolai végzettséggel, azért nem tudnak szakmát 
szerezni, mert a képzés helyszínére tömegközlekedési eszközzel 
nem lehet a képzés idejéhez igazodva beutazni.  Pályázatunkkal 
az itt élő mélyszegénységben élő lakosság képzéssel és 
foglalkoztathatósággal, valamint a közösségi életet erősítő 
igényeik széleskörű kielégítését valósítanánk meg, illetve a 
felmerülő feszültségek mérséklését kívánjuk enyhíteni.   A 
projekt átfogó célja tehát a kiépülőben lévő helyi szociális 
gazdaság megerősítése és bővítése. Ehhez alapvetően szükséges 
az, hogy egy egyéni adottságokra és szükségletekre épülő 
összetett beavatkozási eszközrendszer segítségével a Rákóczi 
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utca - Széchenyi utca – Petőfi utca által behatárolt szegregált 
lakókörnyezetben (Völgy-telep) mélyszegénységben élő 
hátrányos helyzetű lakosainak a ma meglévőnél sokkal 
szélesebb körben és nagyobb mélységben történjen meg a 
társadalmi integrációja. A szegregátum lakóinak rendkívül rossz 
társadalmi és gazdasági helyzetéből fakadó hátrányait 
szeretnénk csökkenteni a program tervezett szociális, közösség-
fejlesztési, oktatási, egészségügyi, képzési és foglalkoztatási 
elemeinek segítségével.  

A falunak ezen a részén többnyire mindig is szegényebb 
családok éltek, kisebb alapterületű, alacsony építésű házakban, 
amelyekhez a Gyulaj más részein megszokottnál valamivel 
kisebb udvarok, kertek tartoznak. Ezek az ingatlanok így 
olcsóbbak is voltak, így mindig is a szegényebb családok 
költöztek erre a részre. Külső megjelenésében, a házak 
állapotában azonban a Völgy-telep nem üt el radikálisan a falu 
más utcáinak külső, a falu széle felé eső részeitől.  

 

A településen korábban megvalósított fejlesztések és azok fő 
célkitűzései 

ROP-2.3.1-2004-10-0027/33: Az általános iskola fő épületének 
felújítása 

TÁMOP 5.1.3 „Közösséget a jövőért!” projekt  - A projektet a 
Tamási-Simontornyai Többcélú Kistérségi Társulás (ma: DÁM 
Önkormányzati Társulás) és a Tamási és Városkörnyéki 
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Önkormányzatok Szociális és Integrációs Központja nyújtotta 
be. Az akcióterületet 11 falu alkotja, ezek közül egy Gyulaj. A 
11 falu a projektben 3 ún. mikrotérségi központ köré 
szerveződik; az egyik ilyen mikrotérségi központ Gyulaj. A 
projekt keretei között 30 hónapon át (2012.01.01.-2014.06.30.)  

 

egy főállású szociális munkás dolgozik Gyulajon kb. heti 30 
órában, és a projekt számos közösségi rendezvényt finanszíroz. 

EMVA Falumegújítás és Vidékfejlesztés III. tengely 
(Játszótér kialakítása) 

Faluszépítés LEADER módra (Járdaépítés) 

Egységes hagyományőrző falukép kialakítása helyi 
munkanélküliek foglalkoztatására alapozva 

Nyúl-unk a munkáért! program: a Vidékfejlesztési 
Minisztérium nagy agrárcégek támogatásával a nyúltartás 
népszerűsítése, a falvak nyúlgazdálkodásának újjáélesztése 
érdekében indította el ezt a kisebb programját, amiben Gyulaj is 
immár három éve részt vesz. A program nyúlcsaládokat, 
nyúlketreceket és az induláshoz elég takarmányt helyezett ki 18 
gyulaji családhoz, plusz az önkormányzat a közfoglalkoztatási 
programja keretében szintén elkezdett nyulászkodni. A program 
állatorvost is finanszíroz. Az érintett családok többsége meg 
tudta tartani, illetve fel tudta szaporítani az állományt, így ma 
már stabil kiegészítő húsforrás náluk a nyúl, míg az 
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önkormányzati gazdaság olyannyira megnőtt, hogy havi 60-
70ezer Ft bevételt termel a nyulak eladása. 

A Start-munka program keretében Gyulaj önkormányzata 12 
hektáron gazdálkodik, főként zöldségeket, kisebb részben 
gyógynövényeket termel, és mellette elindult a falu konyhájának 
az igényeit kiszolgáló sertéstartás is. Egyszerre, egy időben 80-
110 fő dolgozik a különféle közfoglalkoztatási formákban, 
vagyis a falu igyekszik mindenkit foglalkoztatni, akit csak lehet. 
A napi 200 adagos közkonyhát ma már teljes egészében ellátja a 
falu zöldségekkel, és idén ez már várhatóan a húsra is igaz lesz. 

Műfüves kispálya épült a faluban 2013. legvégén az MLSZ 
90%-os, valamint a Máltai Szeretetszolgálat 10%-os 
részfinanszírozása mellett. A cél a sportélet visszahozása a 
faluba, és a rendszeres testmozgás feltételeinek megteremtése 
elsősorban a gyerekek számára.  

 

TÁMOP 5.1.3.  projekt. A projektnek három fő célcsoportja 
van:  

• mélyszegénységben élő, alacsony iskolai végzettséggel 
vagy nem piacképes szakmával rendelkező személyek, 
akik legalább három éve munkanélküliek, vagy legalább 
két gyermeket nevelnek (1. célcsoport)  

• az akcióterületen élő teljes lakosság (2. célcsoport)  

• a halmozott szociális hátránnyal küzdő települések 
önkormányzatai, továbbá az akcióterületen működő 
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humán szolgáltatásokat nyújtó szervezetek, egyházak, 
civil szervezetek, a többcélú kistérségi társulások és 
alkalmazottaik (3. célcsoport)  

 

A projekt főként közösségi programok szervezésével próbálja 
enyhíteni a mélyszegénységben élők kirekesztettségét. 

Gyulajon egy nagyobb költségvetésű program futott le e téren, a 
2008-2009-ben hazai forrásokból finanszírozott telep-
felszámolási program. A költségvetése a tervezett több 
százmilliós tétellel szemben végül mindössze 56 millió Ft volt, 
és nem történt benne semmi más, mint hogy a finanszírozó 
szociális tárca megvásárolt az önkormányzat nevére 8 házat, és 
8, többnyire életveszélyesnek és bontásra ítéltnek házból ezekbe 
beköltöztették az érintett családokat, akik azóta bérlőként lakják 
ezeket a házakat. A program szinte teljes kudarccal végződött, 
két fő okból. Egyrészt túl gyors volt a program lefutása. Gyulaj 
nem egy klasszikus cigánytelep, hanem egyszerűen csak egy 
elszegényedett falu, ahol a teljes települést érinti a többségi 
társadalom kirekesztése. Aki Gyulajon él, azon mindenképpen 
van egyfajta bélyeg, akár cigány, akár nem. Gyulajon 
mindenkinek nehéz az élet; munkához mindenki nehezen jut, a 
jövedelmek egyöntetűen alacsonyak, a közszolgáltatások hiánya 
vagy gyenge színvonala mindenkit szinte egyformán érint. Egy 
ilyen településre úgy tekinteni, mintha az egy felszámolható 
telep lenne, szimpla őrültség. Az életveszélyes házakat persze 
mindenképpen le kellett volna bontani, de ezt sokkal 



Jászfényszaru – 2013. november 28. 
 

67 
 

átgondoltabban, rugalmasabban, a helyi viszonyokhoz 
maximálisan alkalmazkodva kellett volna megtenni. A kudarc 
másik oka pedig az, hogy a program mellett nem működött 
megfelelő mélységű és hatékonyságú szociális munka. Sem a 
költöztetendő családokat nem készítették fel a váltásra, sem 
azokat a szomszédokat, akik közé ezek a családok bekerültek. 
Ez az előkészítettlenség mindmáig a felszínre hoz 
konfliktusokat. Az elköltöztetett családok egy része az új házát 
is lelakta már, így most külön küzdelem folyik azért, hogy ezt a 
folyamatot valahogy megállítsuk. Bár az is igaz, hogy olyan 
család is van, aki a jobb lakhatási körülményeit meg is tudja 
óvni, és valódi esélynövelésként élték meg ezt a programot. 
Azonban Gyulaj, mint település, gyakorlatilag semmivel sem 
jutott előrébb ezzel a programmal. 

 

Aktív korúak képzéséhez kapcsolódó programelemek: 

Háztáji növénytartósító valamint betanított kőműves és festő 
akkreditált képzés: A képzésen 12 férfi és 12 nő képzését 
vállaltuk. A tanfolyamok szeptembertől január végéig valósultak 
meg, ahol a résztvevők tanúsítványhoz jutnak. A képzés elméleti 
és gyakorlati elemekből tevődik össze. Tapasztalataink szerint 
nehéz az embereket a képzésen tartani. Ennek okai a napszám 
illetve a fekete munka, amik azonnali pénzforrást jelentenek 
szemben a havi egyszeri megélhetési támogatással.  

Motivációs és csapatépítő csoportfoglalkozás: A képzésbe 
bevont emberek nagy százalékban nem dolgoztak a képzést 
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megelőzően, így szükségesnek láttuk egyfajta tréningsorozatnak 
a megvalósítását, amely a tanfolyam elvégzéséhez szükséges 
kulcskompetenciákat – különös tekintettel a kommunikációs és 
konfliktuskezelési technikákra – fejlesztette. 

A tanfolyam során folyamatos volt a képzések egyéni 
támogatása is, melynek keretében a szociális munkások, mint 
mentor álltak a tanfolyamon résztvevők mellett, segítették őket 
az elakadásokban. 

 

Közösségfejlesztési és nem formális oktatási, nevelési 
tevékenységek 

Zenei foglalkozások, filmklub, kézműves foglalkozások, 
játszóház, internet klubszoba, és falon belüli mozgás (pl.: ping-
pong, tánc) helyi hagyományokra épülő csoportfoglalkozás 
(hímeznek, varrnak). Valamennyi foglalkozás havi két 
alkalommal valósul meg. Mivel sok programelemre nagy az 
érdeklődés, ezért bizonyos elemeket pl.: internet, falon belüli 
mozgás heti 3-4 alkalommal valósítjuk meg. Ezek helyszínét a 
Csillagház nevű közösségi házunk biztosítja.     

 

Tábor: Évi 2x1 hetes ottalvós tábort szerveztünk. Az elsőben a 
nagyobb, a másodikban a kisebb korosztályhoz tartozó 
gyermekek vettek részt. 
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Kirándulások: Évi 5 kirándulást terveztünk a projektbe, mely 
kirándulásokra nem csak a gyermekeket, hanem szüleiket is 
elvittük. Ezt azért tartottuk fontosnak, mert ezek a családok még 
soha nem voltak együtt kirándulni sehol, és ezt többen meg is 
fogalmazták, hogy ez volt az első ilyen alkalom az életükben. 

Szolgáltatás, tanácsadás 

Főként csoportfoglalkozások, melyek tematikusan épülnek fel. 
Ezek egy része gyermekeknek szól, másik részük pedig a felnőtt 
korosztálynak, családoknak. Ilyen pl.: Pályaorientációs 
csoportfoglalkozás, Életmód és életvezetési csoportfoglalkozás, 
Felkészítés a családi életre. 

 

Egészségügyi és szociális tevékenyég 

Évi egy alkalommal a Magyar Máltai Szeretetszolgálat önkéntes 
orvos csoportja ingyenes egészségügyi szűrést végez, ahol 
többek között a látást is vizsgálja. A 2013-as szűrésen közel 30 
gyermeknél állapítottak meg látással kapcsolatos problémát. 
Ezek a gyermekek a „Látást ajándékba!” programnak 
köszönhetően szemüveget is kaptak. Emellett Egészséges 
életmód csoportfoglalkozás keretében az egészséges 
táplálkozásról, és az egészségkárosító hatásokról beszélgetnek 
az összegyűltek. Egy-egy alkalommal közösen egészséges 
ételeket is készítenek, melyeket együtt fogyasztanak el, ezáltal is 
erősítve a helyi kis közösségeket.  
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Foglalkoztatási elem 

12-12 fő végzett el vagy betanított kőműves és festő, vagy 
betanított növénytartósító képzést. Közülük 6 főt a projekt fog 
foglalkoztatni 2014. februárjától 6 hónapon át.  

A megvalósítás során a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Jelenlét 
módszertanát tartjuk szem előtt. 

Mobilitás : A Jelenlét nem kizárólag 8:00-16:00-ig tart. A 
szociális munkások, és egyéb, a projektben dolgozó 
szakemberek este 20:00-ig és szombaton is a telepen vannak. 
Így biztosítják azt, hogy azok is igénybe vehessék a 
szolgáltatásokat, akik esetlegesen dolgoznak. Ebből kifolyólag 
fontos a saját gépkocsi, mert tömegközlekedési eszközzel ezt a 
munkaidőt kivitelezni nem lehet. 

Kreativitás 

Probléma megoldási képesség: A legkülönfélébb problémák 
adódhatnak a telepi szociális munka alatt. Mindenről tudni kell 
valamennyit, vagy azt tudni, milyen kéréssel kihez lehet 
fordulni. 

Határázottság: Sok esetben képviselni kell egy-egy embert, 
hogy érdekei ill. jogai ne csorbuljanak (tovább).   
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Csoportfoglalkozások levezetésében történt jártasság 
Nagyfokú tolerancia és empátia  
Nehéz a telepi emberekkel a közös munka. Sok esetben nem 
rendelkeznek azokkal az alapvető kompetenciákkal, normákkal, 
ismeretekkel, melyek szükségesek a mindennapi élethez, 
boldoguláshoz. Ezeket folyamatosan tanítanunk kell, és el kell 
fogadni, hogy ez nem megy egyik napról a másikra. Meg kell 
értenünk azt az élethelyzetet, amikor nem lehet előre tervezni 
hónapokkal, hiszen máról holnapra élnek, és nyáron még nem 
feltétlenül tudnak a téli tüzelőről gondoskodni. Vagy meg kell 
értenünk azt is, hogy pl.: elmegy valaki a képzésről egy napi 
munkára, ahol nap végén megkapja a 3-4-5 ezer forintot.  

Konfliktuskezelési technikák ismerete: Az intenzív jelenlét 
sok feszültséget okoz, amit meg kell tanulni kezelni.  

A szakmai megvalósítók stábját a szociális munkások, fejlesztő 
pedagógusok, programszervezők, sportoktató, valamint 
vállalkozásban egy fő pszichológus alkotja.  

Általános tapasztalat, hogy ekkora stábot egy ilyen kis helyen, 
mint Gyulaj, már számszerűleg is nehéz összehozni, hiszen alig 
van szociális téren és a fejlesztő pedagógia terén munkaerő-
kínálat a környéken, Gyulajon pedig konkrétan nem élnek olyan 
végzettségű emberek, akik a komplex telep-program szakmai 
(végzettségi) elvárásainak megfelelnének. És ehhez képest még 
fokozottabb probléma a közös szakmai alapok, a stabilan 
egyforma szemlélet kialakítása és működtetése.  
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Az világosan látszik, hogy a szociális munkásokat a főiskolán 
nem készítik fel arra, hogy kell egy cigánytelepen vagy egy 
Gyulajhoz hasonló faluban hatékonyan dolgozni; az alapvető 
attitűd az, hogy ülünk az irodában, és várjuk, hogy bejöjjön az 
„ügyfél”, vagy épp megszervezünk egy programot, és várjuk, 
hogy jöjjenek az emberek. Holott semmi nem működik a 
családokkal való intenzív személyes kapcsolat nélkül, anélkül, 
hogy a szociális munkások rendszeresen és hosszan jelen ne 
lennének a családok otthonaiban. Ezt a fajta szemléletet nehéz 
átadni. Meg azt is, hogy nekünk egyenrangú félként, szeretettel 
és megértéssel kell fordulnunk minden ember felé, és minden 
helyzetben példát kell mutatnunk nekik. Van olyan szociális 
munkásunk, akiről ma már látszik, hogy soha nem fogja 
elsajátítani ezt a szemléletet, így tőle előbb-utóbb meg is fogunk 
válni, de szerencsére a kollégák többsége eleve ezt a hozzáállást 
hordozta magában, s így is végzi a munkáját, úgyhogy az a mag 
megvan Gyulajon, amelyik hosszú éveken át tovább tudja majd 
vinni a szociális munkát a faluban.  

A fejlesztő pedagógusaink pedig egészen kiválóak, magas 
színvonalú szakmai munkát végeznek. Az ő tapasztalataik azt 
mutatják, hogy Gyulajon nagy szükség lenne egy biztos kezdet 
gyerekházra; nyugodtan mondhatjuk, hogy a szakmai stáb már 
megvan hozzá.  

Gyulajon a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat kollégái 
heti 1-1 alkalommal jönnek ki a településre. Ez természetesen 
nem elegendő a hatékony és eredményes munkavégzéshez, ezért 
is volt fontos, hogy szociális munkások érkezzenek a 
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településre. Jelenleg működik védőnői szolgálat, de a rengeteg 
gyermek ellátása mellett kevés ideje marad, ezért vált 
szükségessé, hogy a projekt az egészségügyi ellátás mellé is 
bekapcsolódjon. Emellett a fejlesztőpedagógiára, a gyerekekkel 
való intenzív foglalkozásra fokozottan szükség van. A családok 
jelentős része közel sem tudja biztosítani a gyerekek elvárt 
fejlődéséhez szükséges feltételeket, amit az óvoda meglátásunk 
szerint elég jól igyekszik kompenzálni, de az iskola erre már 
nem képes. 

A helyi szolgáltató rendszer abban a formában, ahogy azt a 
projekt működteti, semmit sem fog fenntartani. A meglévő helyi 
intézmények kapcsán – óvoda, iskola, védőnő, önkormányzat – 
az lehet a célunk, hogy a szemléletükön tudjunk kicsit 
változtatni, illetve olyan módszereket, működési gyakorlatokat 
igyekszünk nekik mutatni és segíteni bevezetni, amelyeket 
magukévá tudnak tenni, s így fenntartható módon oldódhat kissé 
a gyulaji cigányság, és általában a gyulaji emberek 
kirekesztettsége, és javulhatnak az esélyeik a hétköznapi élet 
több területén. Az önkormányzat, élén a polgármesterrel, 
nélkülünk is törekszik erre a szemléletváltásra, de a mi 
segítségünkkel láthatóan még több dolog meg tud valósulni, 
mint ami nélkülünk lehetne. Az óvoda is elég nyitott az új 
szemlélet, új módszerek irányában, és a védőnőt is lassan a 
partnerünkké tudtuk tenni. Egyedül az iskolával nem 
boldogulunk, az ottani rossz beidegződésekre és helyenként 
erősen kirekesztő szemléletre még nem tudtunk igazi hatással 
lenni.  
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Gyulajon egységes fejlesztéspolitika működik, az összes 
szereplő egyeztet egymással – de legalábbis a falu motorjának 
számító polgármesterrel –, mielőtt jelentősebb döntéseket hozna. 
És megfordítva: a helyi szereplők (önkormányzat, katolikus 
egyház, intézmények, Gyulajért Alapítvány) első körben 
egymástól kérnek segítséget, ha önerejüket meghaladó 
fejlesztésről van szó. Ilyen szimbolikus ügy most a helyi 
katolikus templom felújítása, amire önállóan senkinek sincs 
pénze, de még összefogva is ez egy évtizedes történet lesz, így 
minden szervezet és kompetens helyi szereplő beleteszi ebbe a 
fejlesztésbe, amije épp van.  

Egyébként természetesen van feladatmegosztás. A szociális 
gazdaság építését, a közösségi gazdálkodást az önkormányzat 
vezényli. Ma már két szociális szövetkezete is van a falunak. Az 
első két éve alakult a polgármester kezdeményezésére, 
kifejezetten azzal a céllal, hogy újfajta gazdasági működést 
lehessen lassan bevezetni Gyulajon, ami közösségi alapokon áll, 
és az egymás, valamint a falu iránt érzett felelősség mozgatja. 
De épp a napokban jegyezte be a cégbíróság az új szövetkezetet 
is, ami az átalakított szövetkezeti törvénynek megfelelően a 
tagjai között tudja az önkormányzatot, a Máltai 
Szeretetszolgálatot, helyi munkanélküli – történetesen cigány 
származású – embereket, valamint több olyan nem gyulaji 
személyt, akik a helyi fejlesztések tervezésében és tető alá 
hozásában tudtak eddig is és várhatóan tudnak ez után is komoly 
szerepet játszani. (Tudomásunk szerint ez az ország egyetlen 
olyan szociális szövetkezete, amelynek tagjai között 
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megtalálható minden olyan magánszemély és szervezet, amit a 
törvény lehetővé tesz, vagyis van köztük önkormányzat, 
karitatív szervezet, hátrányos helyzetű munkavállaló, és egyéb 
természetes személy is.) Ennek a szövetkezetnek már egészen 
komoly gazdaság- és társadalomfejlesztési tervei vannak akár 
már az idei évre nézve is.  

A Gyulajért Alapítvány, mint helyi alapítású civil, eddig egy 
ösztöndíj programmal járult hozzá a kirekesztettség oldásához, 
de egyre inkább szerepet vállal közösségi programok 
szervezésében és lebonyolításában is. A Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat pedig három éve kezdte el támogatni a gyulaji 
társadalomépítő folyamatokat, és ma már elég hangsúlyosan 
katalizálja is azokat. A komplex telep-program alapfilozófiáját 
egyértelműen meghatározza a Szeretetszolgálat Jelenlét 
Programjainak lelkisége, módszertana, működési rendszere.  

Gyulajon hosszú idő után végre újra aktív szerepet kezd vállalni 
a katolikus egyház. A komplex telep-programhoz való 
kapcsolódásként januártól felnőtt hittan oktatás zajlik a helyi 
iskola hitoktatójával és a katolikus pappal a Csillagházban. 
Kéthetente keddenként kerül rá sor. 

Az itt élő emberek örültek a projektnek, a munkatársakat el- és 
befogadták. Vannak természetesen konfliktusok, de azok a már 
jól ismert „de nekem az jár” tévhitből adódnak. A legtöbb 
konfliktus azokból a programelemekből adódik, amik 
„befogadóképessége” véges, mint pl. kirándulás, tábor.  
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A helyi társadalom egésze részére egy lassú tanulási folyamat a 
program, a Gyulajon élőknek még sok mindent meg kell 
tanulniuk, tapasztalniuk és élni a lehetőséggel. Azt szoktuk 
mondani, hogy a mostani gyermekek jövőben születő 
gyermekeiknél fogunk majd tudni látható eredményeket 
felmutatni. 

A szegregátum meglehetősen szürke, kiábrándító képet mutat, 
mivel a lakóházak egy része rendkívül elhanyagolt állapotban 
van, valamint sok az elhagyott és félig már lebontott ház. Az 
úthálózat több helyen erőteljes felújításra szorul, az aszfalt már 
feltöredezett, az utak keskenyek és kátyúsak. A legtöbb 
háztartásban nincs vezetékes víz. 

A TIOP 3.2.3/A  pályázati kiírásnak nem tudunk eleget tenni 
egyetlen okból: nem tudunk 10 családot és 45 főt költöztetni. 
Egyébként nagy szükség lenne erre a támogatási konstrukcióra 
Gyulajon, és mindenképpen fogunk is szociális bérlakásokat 
építeni, csak majd ezek szerint más forrásokból, de 
mindenképpen a magunk ütemezése szerint, és úgy, ahogy az 
Gyulajon működőképes tud lenni. Elsősorban fecskeházakra 
lenne most szükség, mert sok fiatal a szüleivel él, és egyrészt a 
faluban nincsenek jó minőségű ingatlanok megfizethető áron, 
másrészt segítség nélkül a fiatalok nem fognak tudni annyi pénzt 
félretenni, hogy abból valamikor házat vehessenek vagy 
építhessenek. Így az üresen álló telkeken el szeretnénk kezdeni 
kisebb, kb. 40 m2-es házakat építeni vályogból és fából; ezek 
helyben is előállítható építőanyagok, helyi erővel is sok 
munkafolyamat elvégezhető, és az elkészült építészeti tervek 
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szerint ezeknek a házaknak az energiahatékonysága A+-os, 
vagyis alacsony rezsivel üzemeltethetők. Ide költöznének be a 
fiatal párok 5 évre bérlőként. Mi pedig egyrészt azzal 
támogatnánk őket, hogy minden lehetőséget kihasználva 
biztosítanánk nekik munkát, másrészt folyamatos szociális 
támogatás mellett egy előtakarékossági programot biztosítanánk 
számukra.  

A jó gyakorlatok között lehet említeni bármilyen olyan 
foglalkozás, ami egyaránt érinti a szülőt és gyereket, ahol 
közösen végeznek valamit. Pl. kreatív ház során közösen 
készítettek a gyerekek és szülei karácsonyi dekorációt. – ezek az 
alkalmak közelebb hozzák a szülőt és a gyereket is egymáshoz 
plusz olyan légkört teremt, és olyan kapcsolat alakulhat ki a 
foglalkozást vezető szociális munkás és a résztvevők között, ami 
segíti a későbbiekben a szociális munkát.  

Filmklub: Egy-egy filmmel, és az azt követő beszélgetésekkel 
olyan társadalmi problémákra, devianciákra lehet rávilágítani, 
ami az ő életükben is jelen van, és fontos, hogy ezek a dolgok 
napvilágra kerüljenek, beszéljünk róla.  

Sikeresnek tartunk egy programelemet akkor, ha azt nehéz 
lezárni és/vagy ha a következő alkalommal is eljönnek rá az 
emberek.  

Kockázat, ha túl jól sikerül az un. „mézesmadzag”, és később is 
elvárják azokat. Pl.: néhány programelemnél kaptak kézzel 
fogható dolgot, pl.: közösen elkészített ételt elfogyasztották, 
baba-mama klubon bébi étel és ruha osztása. Kockázati elem 
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volt, hogy ha már nem kapnak semmit, akkor nem jönnek többé 
a foglalkozásra. Tapasztalat: Miután elfogyott a juttatás, 
történtek lemorzsolódások.  

A program során az alábbi „sikerek” könyvelhetőek el: 

Az egyik tanfolyamon részt vevő férfi a képzésen tanultak 
hatására a saját otthonukat is kimeszelte. A meszet saját pénzből 
vette meg! 

Egy baba-mama klubba járó anyuka megfogalmazta, hogy az ő 
gyermeke már nem olyan akaratos, mint előtte, és másik 
gyermekével sem volt annyi probléma az óvodai beszoktatással, 
mint a legnagyobb gyermekével, akivel nem járt a klubba. Ezt ő 
egyértelműen a baba-mama klub érdemének tekinti. 

Jobban odafigyelnek a szülők arra, hogy évszaknak megfelelően 
öltöztessék gyermeküket. 

Egyre több családnál sikerül az előre fizetős órákat (áram) 
felszereltetni, így megelőzhető a soha véget nem érő adósság 
felhalmozódás. 

Idézet a belső, a munkatársak kommunikációját megkönnyítő 
blogról: 

„Februárban, amikor indult a Komplex itt Gyulajon, egy kolléga 
volt, aki nagyon kilógott közülünk, és az Elvira volt. Hogy 
miért? Mert Elvira egy végtelenül csendes, visszahúzódó, magát 
nagyon alábecsülő emberke volt. Nem is csoda. Az általános 
iskola befejezése után elkezdte Szekszárdon az egészségügyi 
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szakközépiskolát. Bár a tanulmányi eredményével soha nem volt 
baj, mivel ő volt az osztályban az egyetlen roma, nem fogadták 
el a társai.  

Sőt szabályosan kiutálták az osztálytársai. Hazajött Gyulajra, 
ahol ez már senkinek nem csípte a szemét. Béke volt. 
Megismerkedett Pityuval, és hamarosan meg is született 
Nonócska, aki most első osztályos. Elvi egész eddig otthon volt. 
Szeretett volna közmunkában részt venni, de valami miatt soha 
nem lett behívva. Többször jelezte nekem még a 
mélyszegénységes projektben, hogy ha lesz valamilyen 
tanfolyam, gondoljak rá, mert ő szívesen tanulna valamit. Tette 
ezt olyan formában: "Bocsánat, hogy megszólítom, és elnézést, 
hogy megkérdezem, de ugye nem haragszik meg...stb" stílusban. 
- mindezt leszegett fejjel, és tördelve a kezét, és kapargatva a 
körmét. 

Februárban a polgármester asszony javaslatára ő volt az egyik 
helyi programszervező, aki bekerült a projektbe. Nagyon 
nehezen indultunk. Nehezére esett engem és a többi kollégát 
tegezni. Februárban még minden kérdését úgy indította, hogy ne 
haragudjunk rá, hogy ilyet kérdezek... stb. Tördelte a kezét, 
kaparta a körmét, ült egy széken, és alig-alig szólt, és azt is úgy, 
hogy saját magát nagyon alacsonyrendűnek tartotta. Amikor 
megkínáltuk valamivel őszintén meglepődve kérdezte: "Hú, én 
is kapok?!" - mintha nem ez lenne a világ legtermészetesebb 
dolga, hogy viszek valamit, amiből minden kolléga ehet. Neki 
nem volt az... Nem tudta használni a számítógépet sem, 
mutattuk neki, hogy mit hogyan kell rajta csinálni. Ez onnan 
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indult, hogy hogyan kell bekapcsolni, hogyan lehet egy 
dokumentumot megírni, hogyan kell fényképezni... stb. 

Mára már Elvira önállóan használja a számítógépet, önállóan 
írja a feljegyzéseit, szerkeszti hozzá a képeket, önállóan tart 
játszó házakat. Interneten utánanéz a dolgoknak. És ez még nem 
minden! Elvira kivirágzott. Mára Elvi egy olyan lány, aki 
állandóan mosolyog, keresi a munkát, imád velünk lenni, veszi a 
poénkodást, és ő is benne van abban, hogy egymást ugratjuk. 
Elvira szeptember óta az oviban is dolgozik dajkaként. 
Közalkalmazotti státusz, határozatlan időre! :) (Nálunk 
félállásban van) Elkezdte a dajkaképzőt, ahol ma volt a vizsga. 
Elvi 100%-osra vizsgázott, és külön ki is emelték a 
teljesítményét - ő volt a legjobb!!! A mi Elviránk! Elvira 10 
hónap alatt hihetetlen sokat fejlődött! Egy olyan lány volt, aki 
saját magát nem tartotta semmire, aki örökké feszengett, 
akiknek megélhetési gondjai voltak, aki visszahúzódó volt... stb. 
Aki hordozott minden olyan bélyeget, amit a romák hordoznak 
magukban, és tessék: varázspálca és bájital nélkül is működik! 
Egy olyan ember lett, aki boldog, kiegyensúlyozott, mindenki 
szereti és mindenkit jókedvre derít!” 
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Kocsis Péter Csaba: Jászfényszaru - „Utánunk a 
közösség”  
Jászfényszaru kezdeti megvalósítói tapasztalatai 
 

Jászfényszaru 2012 októberében nyújtotta be az „Utánunk a 
közösség – Komplex telep-program Fényszarun” című 
pályázatát a TÁMOP 5.3.6-11/1 kódjelű kiírásra. A település a 
támogatói döntést 2013 nyarán kapta meg, a program ennek 
következtében 2013. július 1-én indulhatott el. Jelen ismertető 
ennek értelmében egyelőre inkább a városban lévő helyzetet, 
problémákat és azok tervezett kezelési módjait mutatja, az 
eddigi szerény tapasztalatok ismeretében.22 

 

A település jellemzői 

Jászfényszaru sok szempontból szerencsés helyzetben van, mind 
a megyében, de talán regionális elhelyezkedésében is.  

Jászfényszaru Magyarország egyik átlag alatti fejlettségű 
térségében, Jász-Nagykun-Szolnok megyében fekszik. A 
kistérségek területi fejlettség alapján történő besorolásában 
alkalmazott komplex mutató Jászfényszaru esetében a középső 

                                                           
22

 Az ismertető alapját a Közösségi Beavatkozási Terv, valamint a 
programmegvalósításhoz kapcsolódó számos összefoglaló képezi, amelyért 
ezúton is köszönet illeti a program előkészítőit és a megvalósítás jelenlegi 
munkatársait, különösen Kocsis Edina Teaház vezetőt, valamint Szabó-
Fábián Katalin projektasszisztenst. 
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tartományban található, értéke 2,63-3,10 közé esik. Települési 
térszerkezetben elfoglalt helyének megítélése – és ehhez 
szorosan kapcsolódóan megközelíthetősége is – kettős. 
Országos viszonylatban tekintve fekvése központi: Budapest 70 
km, az M3-as autópálya 12 km-re található. Ugyanakkor 
megyei, régiós és kistérségi szinten is periferikus az 
elhelyezkedése. Speciális fekvésének köszönhetően – három 
régió határán – gazdasági jelentősége mégis kiterjedt és sokrétű. 
Jászfényszaru városa a 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet 2. 
mellékletében, „A kedvezményezett kistérségek besorolása” 
alapján hátrányos helyzetű kistérségben (Jászberényi 
kistérség)23 fekszik. A város északi része mellett közvetlenül 
halad el a 32. számú Szolnok-Hatvan főközlekedési út, amelyen 
haladva Hatvan 14 km, Jászberény 17 km távolságra fekszik. 
Jászfényszaru a vasúti közlekedésbe is bekapcsolódik, a város 
külterületén található egyvágányú vasúti pályájával.  

Jászberény, mint járási központ ellátja a közigazgatási feladatok 
jelentős részét. Jászfényszaru mikro-térségi szinten tölt be 
jelentős szerepet, illetve sajátos földrajzi fekvéséből kifolyólag a 
közigazgatási határokon átnyúlóan, a kistérségen kívüli 
szomszédos településekre is jelentős hatással van, elsősorban a 
foglalkoztatás szempontjából, a településen található ipari park 
jóvoltából. Jászfényszarut 1993-ban avatták várossá. Területét 
tekintve a harmadik legkisebb méretű város Jász-Nagykun-
Szolnok megyei összehasonlításban, népsűrűségét tekintve 

                                                           
23

 Az újabb statisztikai besorolás szerint Jászberényi járás. 
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viszont átlag alatti: a 10. legnagyobb népsűrűséggel rendelkezik 
a 18 városi rangú település közül. 

A település közigazgatási intézményei illetékességi területeiken 
túlmutatóan valamennyi szomszédos településről érkező 
ügyfelet kiszolgálják, Pusztamonostor mellett tehát Tura, 
Zsámbok, Tóalmás és Boldog lakosságát is.  

Iparban betöltött jelentős szerepe ismertté és a térségben 
meghatározóvá teszi a várost. Ezt alapozza meg az ipari park és 
a település infrastruktúrájának folyamatos fejlesztése, és 
nagymértékben elősegíti az ipari parkba betelepült vállalatok 
termelési potenciáljának folyamatos fejlődése is. Ipari parkjának 
és előnyös földrajzi fekvésének köszönhetően gazdasági 
vonzáskörzete a Jászságon is túlnyúlik, több esetben 
tapasztalható, hogy 100 km-es körzetből is érkeznek ingázó 
munkavállalók a településre.  

 

Roma közösségek jellemzői 

Jászfényszaru állandó népességének alakulását tekintve 
megállapítható, hogy összességében fogyatkozott a lakosság a 
kilencvenes évektől napjainkig. Az állandó népesség száma a 
mélypontot 2000-ben érte el, ezt követően ismét fokozatos 
népességgyarapodás volt tapasztalható egészen 2005-ig. Ezután 
újabb kisebb létszámvisszaesés következett, így 2008 elején az 
állandó népesség száma 5893 fő volt, amely az év utolsó napjára 
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5800 főre csökkent. A 2011. évi népszámlálás adatai szerint a 
település állandó lakónépességének száma 5688 fő. 

Az etnikai összetételt tekintve, a 2001-es népszámlálási adatok 
szerint Jászfényszaru lakosságának mintegy 5,8 % százaléka, 
tehát 339 fő vallotta magát romának. A Cigány Kisebbségi  

Önkormányzat becslései alapján azonban jelentősen magasabb a 
romák aránya a lakónépességen belül. A korcsoportos 
megoszlást tekintve megállapítható, hogy míg az időskorúak 
közül alacsony, addig az aktív korúak közül már magasabb, a 
fiatalkorúak között pedig még magasabb a romák becsült 
aránya. A roma népesség számának megbecslésében a 
nehézséget az okozza, hogy sok a vegyes házasság, ami viszont 
egyértelműen arra utal, hogy jellemzően nem merülnek fel 
problémák a romák és nem romák együttélésében.  

A kisebbségre vonatkozó legfrissebb adatok a 2011-es 
népszámlálás alapján a következőt mutatják: az 5724 főből 499 
fő vallotta magát valamely nemzetiséghez tartozónak, 13 fő 
németnek, 32 fő románnak, 8 fő ukránnak. A legnépesebb 
nemzetiség a városban a roma csoport, amelyhez tartozónak 445 
fő vallotta magát. Ez mindössze a teljes lakosság 7-8%-a, ez az 
arány a közösség tagjainak becslése szerint magasabb.  

A szegregátum 

A város szegregátumai az ún. Keleti városrészben találhatóak. A 
2001-es KSH adatok alapján két szegregátum került 
meghatározásra: a Bajza utcai, valamint a Szegfű utcai 
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szegregátumok. Ezen túlmenően néhány ún. veszélyeztetett 
terület is megtalálható a településrészen, ezek a szegregátumok 
közvetlen közelében találhatóak.  
A pályázat benyújtásakor érvényes létszámadatok a 
szegregátumokra vonatkozóan az alábbiak voltak. 
A Bajza utcai szegregátumban a lakónépesség száma 101 fő 
volt, a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és 
rendszeres  munkajövedelemmel nem rendelkezők száma az 
aktívkorúakon belül 30 fő.  
A Szegfű utcai szegregátum esetében a lakónépesség 141 fő, 
míg a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és 
rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők száma az 
aktívkorúakon belül 46 fő. 
A két szegregátum közül a Bajza utcait oláh közösség lakja, 
amely tagjai jellemzően betelepülők, ez a folyamat ma is 
megfigyelhető.  
A Szegfű utcai szegregátum esetében romungró közösségről 
beszélhetünk, amely hagyományos zenészmúltra tekint vissza, a 
településen élnek „emberemlékezet” óta.  
A településen a szegregátum kialakulása követi a tipikus 
településszéli szegregátumok kialakulásának jellemzőit. A 
szegregátum közelében található a temető, amely mellett az idők 
folyamán ez a településrész kiépült. A mai kép már teljesen más 
jellemzőket mutat, mint akár a néhány évvel ezelőtti is, hiszen 
az önkormányzat fejlesztéseivel (lásd később) folyamatosan 
figyelt erre a településrészre is. Ennek egyik szimbolikus 
jelentőségű megnyilvánulása, hogy az egykori „agyagos gödör” 
ma az egykori törmeléklerakó, gondozatlan terület központi 
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látványossága, a szabadidőparkban kialakított tavacska. A 
településrészen található ingatlanok jellemzően kisebb 
alapterületűek, s a település infrastrukturális fejlesztését 
megelőzően elmaradás volt tapasztalható a közművek és az 
alapközművek területén.  

A település korábbi fejlesztési tevékenységei 

A település fejlesztési koncepciója egy olyan komplex 
infrastrukturális és humán fejlesztés megvalósítása, amelyet 
2008 óta következetesen hajt végre a város. Ezek között kiemelt 
jelentőségű volt a funkcióbővítő városrehabilitációs, valamint a 
szociális városrehabilitációs fejlesztésekre vonatkozó pályázatok 
benyújtása és megvalósítása.  

A település infrastrukturális fejlődése már korábban elindult, 
mely keretében a legjelentősebb beruházások az alábbiak: 

• „Sárga Iskola” felújítása; 
• Rimóczi-kastély felújítása, vidékfejlesztési központtá 

alakítása; 
• Kerékpárút építése a Szabadság tértől a Samsung gyárig; 
• Sportpálya felújítása; 

• Szennyvízhálózat-kiépítése; 
• Pap-kastély felújítása. 

Kiemelendő, hogy a település a városrehabilitációs pályázatokat 
közel azonos időben nyújtotta be, így a központ felújításával 
párhuzamosan megindult az ún. Keleti városrész fejlesztése is, 
ezzel is csökkentve az egyes területek közötti különbségeket. Az 
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infrastrukturális fejlesztés mellett szükséges a humán 
infrastruktúra fejlesztése is, hiszen, ahogyan arra rámutattunk, a 
város kedvező gazdasági helyzete mellett, magas az alacsony 
státuszú lakosság aránya, a meglévő gazdasági környezetben 
pedig kiútként a képzés és a foglalkoztatásba történő 
bekapcsolódás mutatkozik. Humán fejlesztésként kiemelkedő 
jelentőségű volt az „Első lépések Jászfényszarun” című 
program. 

 

Szociális városrehabilitáció és lakossági integráció 
Jászfényszaru fejlődéséért 

A település földrajzilag két részre osztható, ezek: a Felvég és az 
Alvég. Az Alvég akcióterületen tervezett beavatkozások célja a 
település anti-szegregációs tervének átfogó céljával összhangban 
a települési szegregáció folyamatának megállítása, a szegregált 
településrészek rehabilitáció segítségével a városszövetbe 
történő visszaintegrálása volt. A beavatkozások eredményeként 
megújult az épített környezet: élhetőbb és egészségesebb 
lakókörnyezet került kialakításra, a lakosság számára képzési és 
foglalkoztathatóságot segítő, illetve a helyi identitást erősítő 
programok kerültek megrendezésre. A beavatkozások 
legfontosabb célkitűzése a kiegyensúlyozott városfejlesztés volt: 
a belváros mellé a Keleti városrészben található szegregált, 
szegregációval veszélyeztetett területek felzárkóztatása. A 
beavatkozások keretében három önkormányzati tulajdonú 
lakásban kerül kialakításra modern szociális bérlakás, ezzel 
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segítve a rászorulókat alacsony áron megfelelő 
lakókörülményekhez Az akcióterület központi fejlesztési eleme 
a szabadidőpark kialakítása volt, ez alapvetően befolyásolta a 
települési térhasználatot. A program keretein belül kialakításra 
került az akcióterületen egy közösségi ház, amely 
költséghatékonysági szempontokat is szem előtt tartva jelenleg a 
Csillagpont funkcióit látja el. A programhoz kapcsolódóan 
kiemelt jelentőségűnek tekinthetjük, hogy az országban először 
került kialakításra Cigányzenész-emlékmű, amely a település 
zenész hagyományai előtt tiszteleg. E projekt keretein belül 
történt meg a szegregátum útjainak teljes pormentesítése, 
valamint a csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítése. 

A szoft elemek megvalósítói köréből itt csak a civil 
megvalósítók által rendezett programokat emeljük ki. Ezek 
között az alábbi tevékenységek szerepeltek:  

• Roma antológia – kiadvány megjelentetése 

• Roma táncház 
• Színházi eszközökkel a közösségért 
• Párbeszéd a kultúrák között a művészetek eszközével 

• Nyitott tanoda program mindenkinek 
• Jászsági viselet és táncanyag megismertetése 

• Közlekedés és közbiztonság javító programok a 
Szabadidőparkban 

• Alvégi sportnapok 

• Közösségépítő Kisebbségi Napok 
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A Közösségépítő Kisebbségi Napok kapcsán érdemes 
megemlíteni, hogy a sok-sok színvonalas program mellett 
kiemelkedő jelentőségű volt, hiszen túlmutatott a település 
határain. A helyi zenészek mellett, országos hírű művészek 
léptek fel a településen, amely több ezres érdeklődői kört 
vonzott a településre.  

 

Jászfényszaru városközpont értékmegőrző megújítása 

A városközpont megújítása közvetlenül nem érintette a 
szegregátumot, de a szolgáltatások tekintetében az egész 
település számára nyújtott újdonságot. A program 2013-ban 
zárult le, eredményeként a városközpont megújítása, rendezése 
és központi terek kialakítása történt meg.  

A beavatkozás eredményeként a városi és gazdasági funkciók 
szélesebb körben lettek elérhetőek. A beruházás során az alábbi 
fejlesztések történtek: 

• Üzletház építése a volt Pedagógus ház helyén 

• Régi Kaszinó Vendéglő felújítása és bővítése 
• Diszkont üzlet felújítása és bővítése 

• Városháza megújítása 
• Városgondnokság számára ügyfélszolgálati iroda 

kialakítása 
• Multifunkcionális közösségi udvar, rendezvénytér 

kialakítása a Rimóczi kastély udvarán 
• Főtér zöldterületi rendezése, parkosítás 
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• Parkolók kialakítása 

Az akcióterületi fejlesztések ezeket a beruházásokat egészítik ki 
és erősítik meg. 

A pályázatnak itt kötelező eleme volt, különböző szoft elemek 
megvalósítása, ezek között az alábbiak szerepeltek: 

• Jászfényszaru múltja, jelene, jövője – fotókiállítás 

• Városmarketinggel a befektetésösztönzésért 
• Jász gasztronómiai kiállítás – bemutató 

• Zenés nyári esték 
• Ezerarcú művészet, vigadalmak a főtéren 
• Karácsonytól Pünkösdig hagyományosan és 

hagyományokkal fűszerezve 
• Ide kell hoznunk a nagyvilágot – drámapedagógiai 

konferencia 
• Hagyomány és kreativitás 
• A családok jövője, a jövő családja 

• RAFINE kulturális programok 
• Nyári egyetem a városközpontban 

 

Első lépések Jászfényszarun 

A projekt alapvető célja a Jászfényszarun élő alacsony iskolai 
végzettséggel rendelkező lakosság munkaerő-piacra történő 
eljutásának segítése. A célcsoport tagjainak igényei a pályázat 
előkészítése során felmérésre kerültek (kérdőív). A projekt során 
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a célcsoport számára OKJ-s képzést, valamint a személyes 
munkavállalást elősegítő tréningeket szervezünk. Ezek: önálló 
életvezetési készségek fejlesztése; kulcskompetenciák 
fejlesztése; felkészítés a munkavállalói szerepre; álláskeresési 
tréning stb. 

 

Az „Utánunk a közösség” programelemeit, tekintve, hogy a 
megvalósítás 2013. július 1-én kezdődött meg, csupán röviden 
ismertetjük, a programokra vonatkozó tapasztalatok összegzését 
e helyt azok csekély volta miatt nem vállaljuk.  

A programok kialakításánál fontos szempont volt, hogy az ún. 
Csillagházban (közösségi házban) olyan programok kerüljenek 
megszervezésre, amelyek a település egésze számára reális, 
szükséges és elérhető programot kínálnak. Ezt a program 
indulásától minden lehetséges fórumon kommunikáltuk, több-
kevesebb sikerrel. Szembe kellett nézni azzal a ténnyel, hogy a 
nem roma lakosság ezt a programot „cigányprogramként” 
definiálja és kialakult egyfajta bizalmatlanság a közösségi 
házzal kapcsolatban. Ez azért tanulságos, mert a program 
tervezésénél az önkormányzat több – a pályázati útmutatóban 
meghatározott – lehetséges helyszín közül az 1 km-es határ 
közelében lévő ingatlant választotta, mert ez esett legközelebb a 
városközponthoz és így a szolgáltatások térbeli integrációját, 
más szolgáltatásokhoz való hozzáférés megkönnyítését (pl. 
okmányiroda, közfoglalkoztatottak részére nyújtott ügyintézés 
stb.) is el akarta érni. A közösségi ház elnevezése is azt kívánta 
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kifejezni, hogy itt egy olyan ingatlanról és a benne lévő 
szolgáltatásokról van szó, amely mindenki számára fontos lehet, 
de mindenképp segítséget kaphatnak az ide betérők. A Teaház 
elnevezés így született meg, és a projekt „helyi termékként” 
valóban így ismert a település majd minden lakója előtt.  

A programelemek összeállítása során is a komplexitás, az egyes 
programelemek komplementer jellemzője került előtérbe, ezzel 
kívántuk megvalósítani a programelemek közötti szinergiát és a 
komplex fejlesztés kiterjesztését.  

 

A projekt során az alábbi programokat szervezzük meg: 

A lebonyolításban alapvető fontosságúnak tartjuk, hogy az 
oktatás szerepe és lehetőségei a legkisebb kortól kezdődően 
megjelenjenek. A településen jelenlévő egyik probléma az 
óvodai szegregáció. A település sajátos helyzetéből, valamint az 
óvodai intézmények és azok megközelíthetőségének 
sajátosságaiból adódóan a településen két tagóvoda működik. A 
központhoz közel lévő tagintézményben összpontosulnak a 
HHH-s gyerekek, míg a másik tagintézményben minimális a 
HHH-s gyerekek aránya. A település korábban már 
megfogalmazta azon igényét, hogy egy új közös óvodát építsen 
és a HHH-s arányokat infrastrukturális beruházásokkal kezelje. 
A program keretein belül ennek a beruházásnak a humán 
előkészítését kívánjuk megtenni, amely során a két tagóvoda 
gyermekei és szülei közös programokon vesznek részt így 
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megismerve egymást, hogy az új környezet már valós emberi 
kapcsolatokat tudjon befogadni. 

Az óvodai időszakot előzi meg a koragyermekkori 
szűrőprogram, amelynek célja a sikeres óvodakezdés 
megvalósulása, hogy gyermekeink személyre szabott fejlesztése 
már az óvodában megkezdődhessen. Fontos, hogy egy esetleges 
problémát időben felismerjenek és megfelelő segítséggel 
kezelhető legyen. A program során arra a tudásra is szeretnénk 
megtanítani a szülőket, amelyekkel otthon ők is segíthetik 
gyermekeik fejlesztését. A gyermekek segítése mellett fontos 
eredmény lehet, hogy a szülők is megtanulják képességzavaros 
vagy sajátos nevelési igényű gyermekeiket elfogadni, támogatni 
és segíteni. Több szakmai fórumon megjelent az a probléma, 
mely szerint a szülők nem tudják/nem akarják tudomásul venni 
a gyerekek esetleges problémáit, ezzel elzárva őket a szakmai 
segítségnyújtástól, a személyre szabott fejlesztések 
lehetőségétől.  

Közösségfejlesztési programok hosszú sorát terveztük a 
megvalósítási időszakba. Ezek célkitűzéseink szerint nem 
csupán szabadidős programok, hanem olyan non-formális és 
informális tanulási formák is egyben, amelyek a gyerekek és a 
felnőttek számára egyaránt lehetővé teszik a „játszva” tanulást.  

A legkisebbeknek szól a Játszóház, amely az egész város 
iskoláskorú gyermekei számára elérhető a Teaházban. Ez a 
programelem a közösségi ház megnyitása óta népszerű, 
megvalósításába a helyi értelmiség is szívesen bekapcsolódik.  
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A Családi napok és a sportprogramok a teljes családokat 
kívánják megszólítani, így több generációt együtt, ahogyan a 
Filmklubokra  is érkezhetnek a családok, s rendszerint meg is 
teszik. Fontos kiemelnünk, hogy ezen alkalmakhoz 
kapcsolódóan a helyi művelődési ház könyvtára is jelentős 
segítséget nyújt, a rendelkezésre álló filmállomány 
kölcsönzésével. 

A nyári időszakban kerül megszervezésre az a nyelvoktató 
tábor, amely beszédközpontú, alternatív nyelvoktatási módszert 
alkalmazva, humoros és játékos történetek alkotásán alapszik, 
hasznosítva a modern nyelvkutatás vívmányait.  

Helyi innovációként terveztük a Szarui Tálentumok 
tehetséggondozó program keretén belül a helyi zenészek 
közreműködésével történő a tehetségkutatást és 
tehetséggondozást. Az elgondolás a Jászfényszarun élő roma 
zenész hagyományokra alapoz, hiszen szinte nincs olyan család, 
ahol valamilyen kötődés ne lenne a zenéhez, ne lett volna 
valamely családtag zenész, s egykor több híres banda is volt a 
településen. A tehetségkutató program az identitás alapvető 
elemeihez nyúl vissza és a fiatalabb korosztályt kívánja bevonni 
a zenetanulásba, az egykori roma hagyományok újraélesztésébe. 
Fontos szerep jut az intézményrendszernek is, hiszen a 
településen lévő művészeti iskola életébe kívánjuk a tehetséges 
gyerekeket bekapcsolni segítve ezzel a zenei képzésüket is.  

A zenei hagyományokat és a helyi roma közösség történetét 
térképezi fel az a helytörténeti klub, amely az oral history-n 
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keresztül kívánja feltérképezni a roma közösség múltját. 
Fontosnak tartjuk ezt, hiszen írásos nyomai a roma közösségnek 
nem, vagy csak szórványosan vannak, így a jelenleg élő idős 
emberek emlékezete alapvető fontosságú lehet a roma közösség 
története szempontjából. Bízunk abban, hogy a helytörténeti 
gyűjtés, amelybe a gyerekek is bekapcsolódtak olyan gazdag 
anyagot jelent majd, amely külön kötetben, valamint a helyi 
tantervben is megjelenhet a későbbiek során, bemutatva a 
megélt interetnikus kapcsolatok lényegét, jellemzőit.  

A sok-sok program között érdemes megemlíteni a közbeszéd és 
egyéni felelősség elnevezésű programunkat, amely keretein 
belül a médiában tapasztalható erőszakos, sokszor egy-egy 
kisebbséget vagy csoportot sértő megnyilvánulások kerülnek 
megbeszélésre. Ezek során kiemelt figyelemmel vannak a 
megvalósítók arra, hogy a verbális erőszak kezelési módjait a 
csoporttagokkal közösen alakítsák ki.  

A programok fenntarthatósága, a helyi közösség aktivizálása 
szempontjából tartjuk fontosnak a „Jövőtervezők csapata” 
című programelemünket. A humán fejlesztési programok egyik 
komoly kockázata, hogy a program zárása után, a „megvalósítók 
levonulását” követően mi marad a közösségben. Ennek egyik 
lényeges eleme, hogy a helyi szolgáltatókkal szoros kapcsolatot 
és aktív együttműködést kívánunk kialakítani már a 
megvalósítás során. A másik, hogy a célcsoport tagjait 
alkalmassá tegyük arra, hogy önállóan tudják megfogalmazni 
problémáikat, ezek megoldására olyan valós alternatívákat 
tudjanak kidolgozni, amelyek megfelelő erőforrások 
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mobilizálásával (humán, anyagi és egyéb források) képesek 
lesznek a közösség problémáit kezelni.  

A számos egyéb programelemet e helyt már csak a felsorolás 
szintjén mutatjuk be, ide sorolhatjuk, hogy a szegregátum 
lányait, asszonyait kívántuk megszólítani azokkal a 
klubfoglalkozásokkal, ahol ők mutathatják be tehetségüket egy-
egy területen, ennek egyik jó területe a gasztronómia, az 
asszonyok sorba állnak, hogy megmutassák főzőtudományukat, 
s esetenként a projektmegvalósítók is megosztják fortélyaikat a 
közösség tagjaival. Egymástól tanulunk a „Csináld magad klub” 
keretein belül is, ahol számos házi praktika kerül bemutatásra.  

 

A program megvalósításában a Nemzetközi Gyermekmentő 
Szolgálat Magyar Egyesület (NGySz), valamint a Türr István 
Képző és Kutató Intézet (TKKI) vesz részt konzorciumi 
partnerként.  

Az NGySz alapvetően az egészségügyi programelem 
megvalósítását végzi, amely során a 0-18 és a 19- év feletti 
korosztály szűrését végzi több területen. Kiemelendő, hogy a 
szűrővizsgálatok során mentális szűrések is megvalósításra 
kerülnek, ezzel és az ezt követő támogatással is segítve a 
célcsoporttagok későbbi elhelyezkedésének esélyeit.  

Ezen túl a gyerekek részére megszervezésre kerül a 3 N 
elnevezésű prevenciós programsorozat, amely az alapvető 
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szenvedélybetegségek prevencióját valósítja meg több 
korosztály számára.  

A TKKI szervezésében kerülnek megszervezésre és 
lebonyolításra a felnőttképzési programok, amelyek között az 
alábbi képzési tartalmak jelennek meg: 

• Digitális írástudás képzés 
• Védelmi célú erdősávok – energiaerdők telepítője, 

fenntartója 
• Betanított térkő készítő és térkő burkoló 
• Betanított karbantartó munkás 

• Konyhai kisegítő 

 

Külső partnerektől vesszük a program során igénybe az 
Elektronikai hulladékválogató, –feldolgozó képzést, valamint 
tréningszerű programok megrendezésre kerülnek. Ide tartozik a 
Pályaorientáló és álláskeresési ismeretek tréning, valamint a 
Vállalkozó Akadémia – helyi vállalkozóknak, amely fő célja 
egyéni vállalkozások létrehozásának elősegítése, hogy a 
résztvevők az elsődleges munkaerőpiacon is meg tudjanak 
jelenni. Rendszeres találkozásokat szervezünk majd a 
potenciális foglalkoztatókkal, így a munkavállalók valós képet 
kaphatnak a munkaerő piaci elvárásokról. 

A foglalkoztatást, álláskeresést állandó Internet hozzáféréssel 
(IT klub), álláskereső klubbal, valamint a célcsoport tagok 
közötti tapasztalatcserével kívánjuk segíteni.  
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A programok teljessége nélkül talán mindenki számára látható, 
hogy a komplexitást az egyes fejlesztési területekre fókuszáló 
programelemekkel és ezek összekapcsolhatóságával kívánjuk 
megvalósítani. 

A megvalósítás során felmerült az igény a lakhatási problémák 
kezelésére is, de a település a TIOP 3.2.3A programban 
adminisztratív megfelelés hiánya miatt nem tudott részt venni.  
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Vincze Lajos: Szolnok - Tanulás és 
közösségfejlesztés  
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Integrációs Programja 
A TÁMOP 5.3.6-11/1/2012. Komplex Telep-program „Tanulás 
és közösségfejlesztés” humán szolgáltatás hozzáférés biztosítása 
Szolnokon című pályázat megalapozása. 

Bizalom és Munka komplex modell-program 

 

Helyzetértékelés 

A cigányság megoszlása Szolnok Megyei Jogú Város területén 
belül nem egyenletes. Hosszú időre visszamenőleg kimutatható, 
hogy bizonyos területeken, városrészekben nagyobb arányban 
vannak jelen. A cigányság mai területi eloszlását mind a 
földrajzi, gazdasági, társadalmi, mind a történeti folyamatok 
befolyásolták. A XX. század során a nagy társadalmi-gazdasági 
átalakulások rányomták bélyegüket e nemzetiség társadalmi és 
területi megoszlására is. Jellegzetes lokális migrációs 
folyamatokat és irányokat indukáltak, a letelepedés klasszikus 
területrészei ma is tükrözik ezt a történelmi stabilitást.  

Mindenképpen fontos szerepet játszottak a történelmi 
folyamatok, a cigánysággal kapcsolatos központi állami 
hozzáállás és intézkedések, valamint a társadalmi-gazdasági 
makrokörnyezet változó tendenciái is.  
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A cigány/roma lakosságot a város peremén lévő 
életközösségeiből a pártállami nemzetiségi politika időszakában, 
a telepek felszámolása során a központi igazgatás a 
megszüntetett telepekről a település külső kerületeiben felépített 
ún. „CS” csökkent értékű lakásokba, alacsony komfortfokozatú 
szociális bérlakásokba költöztette. 

A szolnoki cigányság a város legnépesebb nemzetiségi 
csoportja, a becslések alapján számuk 6-7000 főre tehető. Egyes 
tanulmányokban ennél alacsonyabb becslés is olvasható, melyet 
jelentős mértékben befolyásolnak az adatfelvétel alkalmazott 
módszerei, valamint a vizsgált nemzetiséghez tartozók 
öndefiníciós mechanizmusai, főként az akkulturálódott 
romungró közösség regisztrációs inaktivitása.  

A 2001. évi Népszámlálás adatai szerint Szolnokon a 77.361 
lakosból 816 fő vallotta magát a cigány nemzetiséghez 
tartozónak. A kulturális értékekhez, hagyományokhoz kötődők 
száma - az öndefiníción alapuló adatfelvétel alapján - a 
Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 597 fő volt, míg 
cigány/roma anyanyelvűnek 333-an tartották magukat. A 
nemzetiségi nyelvet családi, baráti körben beszélők aránya az 
előző adatnál némileg magasabb volt, 363 fő. 

A KSH 2001-es népszámlálási adatokból előállított szegregációs 
mutató alapján, Szolnok Város 5 szegregátuma közül a Törteli 
út 7. (több helyrajzi számon lévő 48 önkormányzati bérlakás) és 
a Motor út által határolt területet vizsgáljuk: 
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Egységes városképről ezen területrészen nem beszélhetünk, sok 
a városképi ütközés, miközben védelemre érdemes épített 
értékek is előfordulnak. Az épületállomány állapota 
meglehetősen vegyes, a lakóterületek presztízse alacsony, ebből 
eredően az itt élők mobilizációs lehetőségei korlátozottak, 
helyenként szegregációs problémák jelentkeznek. A lakó- és 
gazdasági funkciót elválasztó erdősávok fásítása nagyrészt még 
nem történt meg. Az intézményellátás a körzetben nehezen 
biztosítható.  

A városrész egészének mutatói valamennyi kategóriában 
rendkívül rosszak. A városrész demográfiai, társadalmi állapota 
Szolnokon belül a legkedvezőtlenebb. Korcsoport összetétele az 
átlagtól csak kissé tér el a fiatalok javára, de az iskolázottsági 
szint a városon belül itt a legalacsonyabb: a csak általános 
iskolát végzettek aránya a városinak majdnem kétszerese, a 
diplomásoké a városi átlag harmada. A városrészen belül a 
részterületek között – annak ellenére, hogy mindegyik negatív 
irányban tér el a szolnoki átlagtól – rendkívül nagyok a 
különbségek, de a legjobb körzet mutatói is sorra a városi átlag 
alatt maradnak.  

Tragikusan rossz a Törteli úti telepen élők helyzete, ahol a 
lakosság 97,2 %-a csak általános, vagy annál kevesebb iskolai 
végzettséget szerzett, diplomás egyáltalán nincs. Rendszeres 
munkajövedelemmel az aktív korúak mindössze 4,8 %-a 
rendelkezik, és a lakásállomány 100 %-a alacsony 
komfortfokozatú.  
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Ugyanakkor a gyermekkorúak aránya irreálisan magas: 62,4 %. 
Nem ennyire rosszak, de a városi mutatóktól jelentős mértékben 
negatív irányban helyezkednek el a környező terület átlagai is. 
Az egyetlen körzet, ami alulról megközelíti a Szolnok városi 
szintet, az a cukorgyári részterület.  

A városrész valamennyi körzetében magas a cigány/roma 
nemzetiségű lakosság száma és aránya is: a teljes D-i városrész 
5 015 fős lakosságából becsülhetően mintegy 30-35% a 
cigány/roma származásúak aránya. Ezen belül a legdélibb részen 
lakik a legkevesebb cigány/roma nemzetiségű lakos, de a Törteli 
út mentén arányuk 100% közeli. 

A Törteli úti 7. szám alatti önkormányzati területen jelenleg 35 
önkormányzati bérlakás található, melyből csak 12 folyamatos 
lakáscélú használatú, a többi lakhatásra alkalmatlan, romos. A 
terület közműellátottsága alacsony kiépítettségű.  

A lakóingatlanokba csak a villamos áram került bevezetésre - 
melyek egy részében az ellátást a szolgáltató szünetelteti -, a 
vízellátást közkifolyó biztosítja. Az ivóvízhálózat 
gerincvezetéke és a csatornarendszer kiépített a területen, 
viszont a lakások rendszerbe történő kapcsolása nem történt 
meg. A járda kiépített - viszont helyenként rongált vagy hiányos 
-, a szegregátum területén 2009. évben pormentesített út került 
kiépítésre. 

Ugyanezen területi fejlesztés során, a felszíni 
csapadékelvezetésre szolgáló felszíni csatornák kitakarításra és 
felújításra kerültek, melyek az azóta eltelt időben a nem 
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rendeltetésszerű használat és az erózió következtében 
feltöltődtek, melyből eredően a talajvízszint magas a területen. 

Az önkormányzati tulajdonban lévő, lakáscéljára nem 
használható 23 lakás állapotromlása oly mértékű, hogy azok 
felújítása egyrészről nem gazdaságos, másodsorban az itt élők 
szegregáltságának oldása érdekében - a 215/2008. (VII.24.) 
közgyűlési határozat alapján - 2009. évtől újabb bérlők 
kijelölésre már ezen lakásokba nem került sor. 

A telepszerű környezeti állapotok mérséklése, a szegregátum 
térbeli és fizika szűkítése, valamint a környezeti állapotok 
romlásának és a jogcím nélküli beköltözések megakadályozása 
érdekében a szóban forgó lakásállomány csökkentésének 
kutatása SZMJV IVS Anti-szegregációs Tervében folyamatos 
vizsgálat tárgyát képezi. 

A használatban lévő önkormányzati lakásállományban és a 
szomszédos magántulajdonú ingatlanokban pillanatnyilag 133 
fő él, - amely létszám a szívességi beköltözések okán állandóan 
változik.  

A szegregátum területén 13 magántulajdonú lakás található, 
melyekből 10 lakás 3-3-4 tagolású tömbben került kialakításra 
az önkormányzati lakásokhoz hasonló szerkezetben. Ezen 
lakások ugyancsak a „csökkentett értékű lakásprogram” 
részeként épültek magántőke bevonásával, kedvezményes banki 
kölcsön folyósítása mellett 1983-ban.  
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A 215/2008. (VII. 24.) számú Közgyűlési határozattal elfogadott 
IVS mellékletét képező Anti-szegregációs Terv helyzetfelmérési 
adatai is azt támasztják alá, hogy a hosszú távú integrációs 
stratégiaalkotás megkerülhetetlen, melynek célja a városban élő 
cigány/roma lakosság társadalmi integrációja, a kisebbségi 
identitásuk megőrzéséhez szükséges feltételek egyidejű 
biztosításával.  

Az IVS ASZT által lehatárolt szegregátumokban élők - 
jellemzően cigány/roma nemzetiséghez tartozók - specifikus 
problémáira komplex megközelítéssel kell reagálni, amely 
magában foglalja a célzott megelőző programokat, az egyéni 
felelősség tudatosítását, az egészséges lakhatáshoz és 
környezethez való hozzáférést, illetve annak megőrzését, a 
foglalkoztathatóság javítását, valamint a szolgáltatásokhoz való 
egyenlő esélyű hozzáférést. 

Az is látható, hogy a rászorulók, különösen a cigány/roma és 
többségi társadalom tagjai között szakadék húzódik. A 
szegregátum területére és az azzal határos övezetekbe szinte 
kizárólag krízishelyzetű családok költöznek, melyek 
koncentrációja alapvetően alakította át a városrész képét az 
elmúlt években, évtizedekben. A slumosodás folyamatai között 
legsúlyosabb a közintézmények és közszolgáltatások távolodása, 
valamint a környezet hulladékszennyezettségével járó 
egészségügyi kockázat. 

A Törteli út 7. szám alatti önkormányzati lakások kizárólag 
„bérlő általi felújítással” krízislakásként kerülnek kiutalásra a 
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már szegregátumban élő bérlők kérésére. Új beköltözés nem 
történik 2008 óta, viszont a szegregátumon belüli mozgás 
folyamatos. 

Az ebből adódó problémák halmaza összetett. Az látható, hogy 
a szociális lakástámogatásra szoruló családok 
kényszerhelyzetben cselekszenek, és lakásfenntartási 
képességeik hiányában is vállalnak anyagi kötelezettséget. 
Ennek következtében az elemi lakáskörülményi feltételek 
kialakítása is sérelmet szenved. A lakások zömében nincsenek 
belső nyílászárók, nincs megfelelő főzésre alkalmas tűzhely és 
kályha, és ami a leginkább hiányzik, azok a szociális - mosdó, 
WC, tároló - helyiségek. 

A szociális és kiszolgáló helyiségek hiánya következtében 
egészségügyi krízishelyzetben élnek az emberek, és 
nevelkednek a kiskorúak. Az anyagcsere termékek a használaton 
kívüli lakásokba és közterületre kerülnek, melyek a kommunális 
és illegális szeméttel keveredve olyan bomlásterméket 
eredményeznek, melyek veszélyesen terhelik a környezetet, és 
kedveznek az élősködők-, bogarak-, és rágcsálók 
szaporodásának. 

Az önkormányzat a tulajdonában lévő Törteli úti szociális 
bérlakások megszüntetésére a tervkészítés szakértői egyeztetési 
szakaszában kötelezettséget vállalt. Ennek szellemében az IVS 
megvalósítási időszakában – tervezetten 2009. és 2015. közötti 
időszakban – az önkormányzat a szegregátum önkormányzati 
tulajdonrészének bontását megkezdte, melynek eredményeként 
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annak fizikai kiterjedése 27 % -al, a használati lakásszám 75 % -
al, és a bérlakásban élők száma 55 % -al csökkent.  

A telepről elköltöző családok számára a város más területein 
lévő, elsődlegesen integrált környezetben elhelyezkedő szociális 
bérlakást tudott az önkormányzat felajánlani, - évenként 3-4 
család mobilizálásával - melyek magasabb komfortfokozatúak, 
és a környezet infrastrukturális ellátottsága, valamint 
szolgáltatási gazdagsága jelentősen fejlettebb. A lakhelyváltás 
során kiemelt szempontként érvényesült, hogy a város egyéb 
területein meglévő szegregátumok sem térbelileg, sem 
népességszámban nem növekednek, és a mobilizáció 
elsődlegesen integrált környezetbe történik. 

A megüresedő lakások bérbeadására a későbbiekben sem került 
sor. Közösségi igény alapján, egyes ingatlanok 
funkcióváltásával reális lehetőség kínálkozik közösségi 
hasznosításra, helyben történő foglalkoztatók és 
közszolgáltatások helyben elérésének biztosítására.  

A területrészt érintően egybehangzó szakmai és szakértői 
álláspont, hogy az IVS Anti-szegregációs Tervének 
következetes folytatására, a szegregációval sújtott cigány/roma 
nemzeti kisebbséget érintő komplex telep-programok 
folytatására szükség van.  

Ahol lehet, a telepek felszámolását, ahol nem, ott az elemi 
lakhatási és higiénés feltételek biztosítását, és a továbblépés, a 
lehetséges kitörési pontok megtalálását kell célul kitűzni. A 
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szegregációs tényezők hatását ez utóbbi esetben is kezelni, 
csökkenteni kell.  

Az viszont már most rögzíthető, hogy a telep felszámolása csak 
egy gondosan előkészített és fokozatosan megvalósuló folyamat 
során történhet, ugyanis a telepről való elköltözést több tényező 
is nehezíti. Az itt lakó családok jelentős része nem rendelkezik 
rendszeres jövedelemmel és az eseti keresetből, vagy nyugdíjból 
élő szegény családok esetében is komoly terhet jelent a havi 
néhány ezer forintos lakbér fizetése is. Így az önkormányzatnak 
- lakáspolitikáját és szociális rendszerét egyaránt kiterjesztve a 
telepről való elköltözést támogató mobilizációs program 
támogatására - komoly anyagi és humán erőforrásokat kell 
biztosítania. 

A telepről való elköltözések programszintű támogatása és 
ösztönzése csak az érintettekkel, valamint a kisebbségi jogvédő 
és érdekképviseleti szervezettekkel együttműködve, az 
intézkedések megtervezésébe és végrehajtásába történő 
bevonásával valósulhat meg. 

A jobb és integrált környezetbe költöző családok támogatása 
érdekében az önkormányzatnak folyamatosan a változó 
helyzethez kell igazítania lakáskoncepcióját. Hosszabb távon 
azonban fel kell számolnia rossz minőségű lakásállományát és 
szociális lakáspolitikáját a költségvetési szempontból is 
átláthatóbb, közvetlen lakhatási támogatáson alapuló rendszerre 
kell átvezetnie. 
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A telepről integrált környezetbe történő elköltözést segíteni kell, 
szükséges a telepről elköltözők további életének követése, 
illetőleg kísérése, hogy az önkormányzat idejében tudomást 
szerezhessen más területeken, városrészekben a 
telepfelszámolás hatására kezdődő esetleges újabb szegregációs 
folyamatokról és megakadályozhassa azok elmélyülését. 

 

A modell-program 

„A szegregált lakókörnyezetben, mélyszegénységben élők 
komplex lakhatási és képzéssel egybekötött munkaerő-piaci 
modell-programja” 

A Közigazgatási és Igazságügyi Miniszter 19/2011. (VI.24.) 
KIM rendeletével módosított 3/2011. (II.11.) KIM rendeletben 
foglaltak olyan modellértékű program kialakítását tették 
lehetővé, amely komplexen kezeli a leszakadt társadalmi 
csoportok, mélyszegénységben, szegregált környezetben élők 
társadalmi felzárkózását. 

A Türr István Képző és Kutató Intézet a KIM Társadalmi 
Felzárkózásért Felelős Államtitkárság irányításával kidolgozta a 
hazai forrásból megvalósuló „Bizalom és Munka” elnevezésű 
komplex képzési és lakhatási modell-programját, mely 
kormányzati modell-program megvalósításában közreműködő 
települések körébe bekerült Szolnok is.  
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A megvalósítás helyszínéül az IVS Anti-szegregációs Tervében 
legmagasabb szegregációs indexel rendelkező településrész, a 
Szolnok, Törteli út 7. szám alatti szegregált területrész került 
kiválasztásra. 

A modell-program során mintegy 80 fő közvetlen bevonására 
került sor, melyből 42 fő vett részt felkészítő tréningen. 
Kiválasztással 25 fő került be a (köz)foglalkoztatással 
egybekötött gyakorlatorientált képzésbe. 

A mélyszegénységben élő családok számára kitörési lehetőséget 
biztosító „Bizalom és Munka” komplex program részeként, „A 
szegregált lakókörnyezetben, mélyszegénységben élők komplex 
lakhatási és képzéssel egybekötött szolnoki modell-programja” 
2012. március 01. és 2012. június 30. között került 
lebonyolításra. Ennek keretében 41 fő részvételével 10 napos 
elméleti tréninget követően, 25 fő közfoglalkoztatott 
bevonásával gyakorlati képzés folyt a Törteli-Motor úti 
szegregátum területén. A program megvalósítását a Türr István 
Képző és Kutató Intézet koordinálta. 

A program lebonyolítását cigány/roma származású mentorok is 
segítették, akikkel a TKKI munkaszerződést kötött. Ebből 1 fő 
felsőfokú szociális munkás, 1 fő alacsony iskolai végzettségű 
mentor, és 1 fő részmunkaidős alacsony iskolai végzettségű 
kommunikátor volt. 

A Déli-iparterületet érintő, zömmel a Motor és a Törteli út 
környékén élő családok számára szervezett elméleti felkészítő 
program során életviteli ismereteket oktattak és munkára 
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felkészítő, illetve motivációs tréninget tartottak a Humán 
Szolgáltató Központ munkatársai.  

A motivációs felkészítő szakaszban 25 család 1-1 aktívkorú 
tagja került kiválasztásra, amely személyekkel a 
teljesítményértékelés (aktivitásának és felzárkózási 
eredményességének) figyelembe vételével 8 órás 
munkaszerződést kötött SZMJV Önkormányzata. Ezen 
támogatott körben találhatóak azok az önkormányzati 
lakásbérlők, melyek bekerültek a „lakhatási feltételek javítása” 
programszakaszba, és amelynek során lakásaik felújításához 
kaptak jelentős szakmai és természetbeni segítséget. 

A felújításba 12 önkormányzati bérlakás került bevonásra, - 
melyhez a jogszabályok lehetővé teszik a hazai források 
felhasználását - melyek 3 egységes műszaki tartalmú tömbben 
helyezkednek el. (A sor 5-12. lakás, és C sor 5-7. lakás) 

A gyakorlatcentrikus, dominánsan építőipari szakirányú 
képzések révén a résztvevők alaptechnológiai (falazás, 
hőszigetelés, festés, mázolás, stb.) munkákat tanultak. Április 
elejétől a Műszaki Szakközépiskola mérnök tanára elméleti 
felkészítését követően, egy szakoktató gyakorlati irányítása alatt 
sajátították el a 13 fős építő brigád tagjai a festés, mázolás 
alapjait, de gyakorlatot szereztek nyílászárók cseréjében is.  

A felújítás során lakásonként kicserélésre kerültek a homlokzati 
nyílászárók, köztük a bejárati ajtó, terasz ajtó, és 3 ablak, 
valamint járófelület javítása után az aljzatburkoló PVC minden 
helyiségben. 
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Kijavításra kerültek a belső és külső falfelületi és homlokzati 
hibák, és a teljes falfelület tisztító festésen esett át. 

Míg a férfiak a lakások felújításával foglalkoztak, az asszonyok 
közfoglalkoztatottként a lakókörnyezetük tisztításán dolgoztak, 
illetve szakember irányítása mellett segítséget kaptak 
konyhakert létrehozásához is. Szintén fontos eleme volt a 
programnak a higiéniai és háztartási ismeretek elsajátítása. A 
munkavégzéshez szükséges festékeket, eszközöket, 
vetőmagokat a mintaprogram anyagi forrásaiból a TKKI 
biztosította.  

A modell-program komplex rendszeréhez tartoztak azok a 
szociális és közösségi programelemek, amelyek az 
életkörülmények javítását és az életesélyek növelését célozták.  

Ennek körében csökkentettük a lakóterület 
hulladékszennyezettségét, valamint a közterületek 
elhanyagoltságát, illegális hulladékterhelését. A projekt 
költségvetéséből mintegy 120-130 köbméter háztartási és építési 
törmelék került elszállításra és ártalmatlanításra. (Ennek ellenére 
még hasonló nagyságrend vár összegyűjtésre és elszállításra!) 

Ugyancsak jelentősen javítja az egészséges környezethez való 
alapvető jog biztosítását a terület nyommentesítése, melynek 
során mintegy 600-800 négyzetméter zöldfelületet és 
konyhakerti területrészt vontunk kezelés, illetőleg művelés alá. 
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A konyhakerti programelem alapvető talaj-előkészítés és 
növénytermesztési ismereteket nyújtott oktatási célzattal, abból 
konyhakertek nem jöttek létre. 

Az életminőség javítását segítette az az egészségügyi 
szűrőprogram, melynek során ingyenesen vehettek részt a 
térségben élők egy egészségügyi állapot-, és státusz felmérésen, 
helyben történő szolgáltatások biztosításával. Ennek helyszíne a 
projekt során felújított A/11. lakás volt, melyet egy „közösségi 
szolgáltatóház” kialakításáig SZMJV Önkormányzata 
fenntartásában „Csillag Szolgáltató Iroda”-ként kívánunk 
működtetni rendszeres tanácsadásra és közösségi programokhoz. 

A projekt utolsó mozzanata egy átfogó rovar-, és rágcsáló 
gyérítés, mely a területi környezeti ártalom-csökkentés egy 
kiemelten fontos és kritikus pontja. 

A létrejött műszaki és szakmai eredmények fenntartása 2012. 
július 01. után SZMJV Önkormányzatának feladata. Ezt saját 
források biztosításával és külső támogatások bevonásával tudjuk 
megoldani. Ennek fedezete lehet a TÁMOP. 5.3.6.-11/1 számú 
Komplex telep-program pályázat, mely jelenleg az ESZA 
értesítése alapján „tartaléklistára helyezés mellett elutasításra 
került”. 

Tekintve, hogy ebből a 150 MFt-os támogatásból forrás 
leghamarabb 2014. tavaszán várható, fontos a kialakult 
célcsoporti motiváltság és együttműködési készség fenntartása 
humánfejlesztési eszközökkel és szakemberekkel. 
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A modell-program rendkívül nagy hiányossága, hogy - a 
tervezés ellenére - nem jött létre az a „közösségi és szolgáltató 
tér”  (mobil-konténerház), amely a területen jelentkező összetett 
problémák kezelésének infrastukturális feltételét biztosítaná.  
Tekintve, hogy a szegregátum területén található lakások 
komfort nélküliek, a legelemibb szaniter helyiségek sincsenek, 
valamint a fejlesztési programok alapfeltételeit jelentő közösségi 
szociális helyiségek (mosdó, WC) más költséghatékony módon 
nem biztosíthatóak, annak kialakítása elengedhetetlen. 

A modell-program humánfejlesztési eredményei viszont 
folyamatosan jelentkeznek, amely tetten érhető a bevont 
hátrányos helyzetű célcsoport motivációjának, 
munkaintenzitásának és felelősségvállalásának fejlődésében. Az 
elért eredmények jelenlegi szintjükön is alkalmasak a nemzeti 
stratégiában szereplő célcsoporti aktivitás fokozására, az 
érintettek közreműködésének magas szintű fenntartására. 
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TÁMOP 5.3.6-11/1 támogatottak listája 
Az alábbiakban a TÁMOP 5.3.6-11/1 támogatásban részesült 
települések egyszerűsített listáját közöljük.24 

Pályázó neve / Projekt megnevezése: 
Támogatási 

döntés 
dátuma: 

Megítélt 
támogatás 

(HUF): 

Abaújszántó Város Önkormányzata 
A Varga utcai komplex telep-program 

2013.10.08 148 875 245 

Alsózsolca Város Önkormányzata 
Komplex telep- program (komplex humán 
szolgáltatás hozzáférés biztosítása) Alsózsolca 
városban 

2013.06.14 147 635 470 

Baja Város Önkormányzata 
Baján ai Kistérségben élő hátrányos helyzetű 
emberek felzárkózásának és integrációjának 
elősegítése 

2013.10.08 149 578 947 

Baks Községi Önkormányzat 
"A jövőnek dolgozunk!" - komplex környezet és 
életminőség-fejlesztési program Baks Mária 
telepen 

2012.09.19 149 999 999 

Bátonyterenye Város Önkormányzata 
"Együtt veled, nem helyetted" 

2012.09.19 143 330 000 

Békés Város Önkormányzata képviselő-
testületének Polgármesteri Hivatala 
"Remény-Híd" - Békésen élő hátrányos 
csoportok felzárkóztatása 

2013.10.08 146 176 576 

Beregdaróc Község Önkormányzata 
Deszegregáció Beregdarócon 

2012.12.11 138 519 041 

                                                           
24

 Forrás: http://palyazat.gov.hu Letöltés ideje: 2014. 02. 18.  
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Pályázó neve / Projekt megnevezése: 
Támogatási 

döntés 
dátuma: 

Megítélt 
támogatás 

(HUF): 

Besenyőd Község Önkormányzata 
Komplex humánszolgáltatás fejlesztés Besenyőd 
község szegregátumaiban 

2012.09.19 148 751 675 

Cigánd Város Önkormányzata 
Közös út 

2012.09.19 147 948 862 

Encsencs Község Önkormányzata 
"Segítünk fellélegezni!" 

2012.09.19 149 965 631 

Felsőzsolca Város Önkormányzata 
Komplex telep- program (komplex humán 
szolgáltatás hozzáférés biztosítása) Felsőzsolca 
városban 

2013.12.13 148 289 713 

Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata 
Komplex telep-program 

2012.12.11 135 516 176 

GILVÁNFA KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA  
"A jövő műhelye"Settlement típusú Segítőház 
létrehozása és a társadalmi beilleszkedést segítő 
szolgáltatások fejlesztése Gilvánfán 

2013.12.13 145 977 302 

Gönc Város Önkormányzata 
Komplex Humán szolgáltatásokkal Göncz 
városáért 

2013.12.13 148 774 406 

Gyöngyös Város Önkormányzata 
Gyöngyös Észak-nyugati városrészének 
közösségi integrációs programja 

2013.12.13 149 999 267 

Gyulaj Községi Önkormányzat 
Összetett beavatkozás a gyulaji Völgy-telep 
társadalmi integrációjáért 

2012.09.19 145 972 762 
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Pályázó neve / Projekt megnevezése: 
Támogatási 

döntés 
dátuma: 

Megítélt 
támogatás 

(HUF): 

Hernádkércs Község Önkormányzata 
"Kércsi kezdet" - komplex szolgáltató program a 
hátrányos helyzetű településrészeken 

2012.12.11 107 523 717 

Hernádpetri Község Önkormányzata 
Szegregált lakókörnyezetben élők komplex 
felzárkóztatása a Hernádpetri Békás soron 

2013.12.13 148 974 800 

Hernádszentandrás Község Önkormányzata 
Hernádszentandrás komplex telep-programja 

2013.10.08 130 773 780 

Heves Város Önkormányzata 
Komplex telep-program Heves városában 

2012.09.19 143 166 944 

Ibrány Város Önkormányzata 
Szegregált lakókörnyezetben élők 
felzárkóztatása Ibrányban 

2012.09.19 142 886 662 

Jászapáti Város Önkormányzata 
Komplex-telep program Jászapátiban 

2013.06.14 149 980 946 

Jászberény Város Önkormányzata 
A jászberényi Faiskola utcai szegregátum 
komplex telep-programja 

2013.12.13 149 775 351 

Jászfényszaru Város Önkormányzata 
Utánunk a közösség - Komplex telep-program 
Fényszarun 

2013.10.08 148 966 204 

JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉGI 
ÖNKORMÁNYZAT  
Komplex telepprogram megvalósítása 
Jászladányon 

2013.12.13 146 005 000 

Kaposvár Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 

2012.09.19 137 051 540 
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Pályázó neve / Projekt megnevezése: 
Támogatási 

döntés 
dátuma: 

Megítélt 
támogatás 

(HUF): 

Komplex telep-program Kaposváron 

Kázsmárk Község Önkormányzata 
Komplex telep-program és humán szolgáltatás 
hozzáférés biztosítása Kázsmárk Körségben 

2012.09.19 121 173 775 

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata 
Komplex telep-program Kiskunfélegyháza város 
Alpári út 1. - Délibáb utca szegregátumban 

2013.10.08 149 812 611 

Komló Város Önkormányzat 
"Esély a kibontakozásra" 

2012.09.19 150 000 000 

Köröm Község Önkormányzata 
"Komlex telep-program és humán szolgáltatás 
hozzáférés biztosítása Köröm Községben" 

2013.06.14 149 428 400 

Mátészalka Város Önkormányzata 
"Komplex-telep program a mátészalkai 
Cinevégen" 

2013.10.08 148 950 319 

Mátraverebély Község Önkormányzata 
Tettekkel az esélyteremtésért 

2013.10.08 88 969 166 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Szegregált lakókörnyezetben élők felzárkózását 
segítő komplex program Lyukóvölgy - 
Gulyakúton 

2012.09.19 143 600 000 

Nagyecsed Város Önkormányzata 
Vasdune Cherhaja- Emelkedő Csillagok- 
Életesélyek Javítása Nagyecsed Városában 

2013.12.13 140 602 000 

Nyírmihálydi Község Önkormányzata 
Komplex-telep program Nyírmihálydiban 

2013.12.13 134 536 470 

Nyírvasvári Község Önkormányzata 2013.12.13 135 394 020 
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Pályázó neve / Projekt megnevezése: 
Támogatási 

döntés 
dátuma: 

Megítélt 
támogatás 

(HUF): 

Nyírvasvári Szegregátumának fejlesztése 

OROSZLÁNY VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA  
OROSZLÁN(Y)-RÉSZ - Az oroszlányi Nyíres 
és Német dűlők szegregátumának humán 
erőforrás fejlesztése és infrastrukturális 
fejlesztésének előkészítése 

2012.12.11 137 575 790 

Ózd Város Önkormányzata 
"Komplex telep-program Ózd Hétes és Velence 
telepeken" 

2012.09.19 135 985 000 

Pápa Város Önkormányzata 
Komplex humán szolgáltatások fejlesztése Pápa 
város szegregátumi településrészén 

2013.12.13 149 953 180 

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA  
"Benned a Létra" - Komplex humán kapacitás 
fejlesztés és társadalmi részvétel feltételeinek 
biztosítása Pécs - György Telep szegregációs 
krízisterületén, és környezetében 

2012.09.19 150 000 000 

Salgótarján Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 
Zöldfa úti komlex-telep program 

2013.10.08 147 190 000 

SÁRKERESZTÚR KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA  
Komplex telep-program Sárkeresztúron 

2013.10.08 145 615 774 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 
Komplex telep-program megvalósítása 
Sátoraljaújhelyen 

2013.12.13 148 111 080 
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Pályázó neve / Projekt megnevezése: 
Támogatási 

döntés 
dátuma: 

Megítélt 
támogatás 

(HUF): 

Siklósnagyfalu Község Önkormányzata 
"Ez mi értünk - Asta Pentru Noii" 

2012.09.19 147 578 600 

Szalánta Község Önkormányzata 
Gyalogúton 

2013.12.13 149 334 633 

Szepetnek Községi Önkormányzat 
"SZEPETNEK - NEKTEK LESZ" 

2012.12.11 149 749 600 

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Tanulás és közösségfejlesztés - Komplex humán 
szolgáltatás hozzáférés biztosítása Szolnokon 

2013.12.13 144 630 240 

Tamási Város Önkormányzata 
Komplex telep-program Tamási 
szegregátumában Kosbán és Újvárhegyen 

2013.06.14 146 363 784 

Tiszalök Város Önkormányzata 
Komlex telep program Tiszalökön 

2013.10.08 147 504 611 

Törökszentmiklós Város Önkormányzata 
Antiszegregáció hatékonyabban - társadalmi 
szükségletek, törekvések és megvalósítások 

2013.10.08 134 976 694 

TUZSÉR NAGYKÖZSÉGI 
ÖNKORMÁNYZAT  
Felzárkóztatás és komplex humán szolgáltatás 
hozzáférés fejlesztése Tuzséron 

2013.12.13 146 658 940 

Uszka Község Önkormányzata 
Komplex telep-program Uszkában 

2013.12.13 147 529 411 

VARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
Komplex telep-program Kiút a szegregátumból - 
Varsány 

2013.10.08 148 219 378 

Veszprém Megyei Jogú Város 2012.09.19 133 411 795 
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Pályázó neve / Projekt megnevezése: 
Támogatási 

döntés 
dátuma: 

Megítélt 
támogatás 

(HUF): 

Önkormányzata 
Vertikális Közösségi Integrációs Program 

Zákány Község Önkormányzata 
Miénk itt a tér 

2012.09.19 149 036 775 
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