
Sikeres képzések, programok, szolgáltatások – lezárult a komplex telep-program 
 
Múlt év tavaszán indult és november 30-án zárul a Komplex humán szolgáltatások fejlesztése Pápa 
város szegregátumi településrészén című európai uniós projekt, melyre 150 millió forint támogatást 
nyert el Pápa Város Önkormányzata és konzorciumi partnerei, a Türr István Képző és Kutató Intézet 
(TKKI), a Vajda Péter Lakótelepi Gyermekekért Alapítvány és a Veszprém Megyei Kormányhivatal. A 
100 százalék támogatási intenzitású program keretében többszáz Rigó lakótelepi lakos kapott olyan 
humán szolgáltatásokat és képzést, melyre a korábbiakban nem volt példa. A projekt eredményeit 
ma délután összegezték. A projektzáró rendezvényre meghívták a programban közreműködő 
valamennyi szervezet és intézmény képviselőjét és munkatársát és a célcsoport tagjait is. 
 
A program a magyar és a cigány himnusz eléneklésével kezdődött, a színpadon a Rigón élő 
kisgyermekek egy csoportja énekelte őket a jelenlévőkkel. Áldozó Tamás polgármester magyarul és 
cigányul köszöntötte a megjelenteket, majd úgy fogalmazott, lehet, hogy nagy szavaknak tűnik, de 
kevés olyan fontos projekt volt a közelmúltban Pápán, mint amiben a jelenlévők részt vettek. 
-Van nekünk egy városunk, amiben lakunk 32 ezren, magyarok és cigányok, és megvan az a tér, amit 
betöltünk, ez a Rigó lakóteleptől a Gyimóti útig, az Igaltól a Győri útig tart és még nagyon sokáig 
leszünk itt együtt. Ahhoz, hogy valóban közös városunknak tudjuk ezt és valóban együtt tudjunk élni 
nagyon sok dolgunk van még. Véget kell vetni annak a világnak, hogy gyanakvóan méregetjük 
egymást, hogy előítéleteink vannak egymásról, és hogy ezek miatt saját magunk akadályozzuk meg 
azt, hogy közösen tudjunk dolgozni és élni. 
A városvezető kiemelte, kíváncsisággal figyelték a projekt eseményeit, programjait, hiszen azt 
remélték, hogy valami változás elkezdődik és legalább annyi eredményt hoz, ami elég lesz ahhoz, 
hogy önbizalmat szerezzenek a folytatáshoz. A most elköltött 135 millió forint sokszorosát kell 
elkölteni a jövőben ahhoz, hogy eredmények legyenek. Ám csak akkor szabad erre pénzt költeni, ha 
annak eredménye van, hiszen az országban már sok olyan programot lehetett látni, ahol nem sok 
értelme volt a pénzköltésnek. 
-Mi azt szeretnénk, ha ennek a pápai programnak lenne eredménye, ha felelősséggel költenénk el a 
forrásokat és az eredményeket kölcsönösen élvezni tudnánk. Azt kívánom, hogy becsüljük meg, amit 
eddig elértünk és erre az alapra építve dolgozzunk tovább. A munka a hétköznapokból áll, 
találkozzunk ott is és találkozzunk az ilyen ünnepeken is. 
 
A projekt húsz hónapjának eseményeit képes összeállítással idézték fel a rendezvényen, a felvillanó 
pillanatképek képzéseket, közös programokat, szolgáltatásokat és azt a munkát idézték fel, melynek 
során a Rigó lakótelep közterületeit tették rendbe az ott élők. 
 
A projektben elvégzett munkáról Oláh Márta szakmai vezető számolt be a megjelenteknek. Mint 
mondta, a kilenc közösségépítő és integrációt segítő programot valósítottak meg, négy 
népegészségügyi szűrést és ötvenöt egészségügyi tanácsadást és konzultációt tartottak, folyamatos 
életvezetési tanácsadást biztosítottak. A Csillag Szolgáltatóház kialakításával egy hiánypótló 
létesítményt adhattak át. 
-A képzések során 117 főt vontunk be, akik hét szakmacsoportban vettek részt képzésben, közülük 
negyvenhat fő munkába állt. Kilencvenhat személy számára biztosítottunk esetmenedzselést egyéni 
fejlesztési tervvel, közülük huszonnyolcan bejelentett munkahellyel rendelkeznek – sorolta a 
számszerűsíthető eredményeket, hozzátéve - hogy milyen változásokat hozott a projekt a célcsoport 
életvitelében, mentális, testi és szociális egészségében az nehezen kimutatható, de az biztos, hogy a 
folytatásra szükség van.  
 
A szakemberek munkájáért és a segítségért, melyet a hátrányos helyzetű Rigón élők kaptak a projekt 
során Farkas Tünde mondott köszönetet az egybegyűltek előtt, a projektzárót az elmúlt hónapokban 
felfedezett tehetség, Puskás Ramóna Szedra éneke színesítette. A rendezvény végén a nagysikerű 
Somnakaj című gypsy musical tekinthették meg a jelenlévők, mely egy tehetséges cigánylány életén 



keresztül vezet be a roma zenei kultúra sokszínűségébe és értékeibe. A nézőtéren ülők közül 
sokaknak ez volt az első alkalom, hogy színházi előadást láthattak. 
 
Oláh Márta szakmai vezető a projektzáró kapcsán hírportálunknak úgy fogalmazott, feszített 
tempóban hajtották végre a projektet és bíznak abban, hogy ezzel nem ér véget ez a munka, hiszen a 
változtatást elkezdték a szegregátumi területen, de ennek akkor lesz igazán eredménye, ha 
folytathatják azt az utat, melyen elindultak. Az elmúlt hónapokban több száz Rigó lakótelepen élőt és 
a város más területein lakó cigány embert vontak be a programba, gyermekeket, felnőtteket 
egyaránt. Sikerük kulcsa, hogy mindenkit egyenként megszólítva, szinte kézen fogva segítettek a 
változás útján, ehhez pedig jól felkészült munkatársakra volt szükség. 
 
Farkas Tünde - aki a nagyközönség előtt is köszönetet mondott a projektben dolgozóknak - 
gyermekeivel, unokáival a Rigón él. Ő úgy fogalmazott, nagyon sok olyan programon vehettek részt, 
aminek létezéséről korábban nem is tudtak.  
-Segítették felnyitni a szemünket, hogy megismerjük, miként lehetne szebben, jobban élnünk, hogy 
gyermekeinek megmutathassuk mindazt, amiben eddig nem részesültek. Sokat tanultunk életünk 
biztonságáról, gyermekeink tisztántartásáról és környezetünk rendezettségéről. Dolgoztunk kint a 
telepen, konténerekbe szedtük azt a sok szemetet, ami ott évek alatt felhalmozódott és most sokkal 
rendezettebb a lakótelep környezete. 
Farkas Tünde a képzéseken is részt vett, szociális gondozónak tanult és elvégezte a motorfűrész-
kezelő tanfolyamot is. Ma már dolgozik és egy másik képzésen hallgatója. 
-Korábban nem dolgoztam, a 22.500 forintos támogatásból éltem. Most dolgozom, a munkámért 
pénzt kapok, és ezzel tudom segíteni a családom megélhetését. A munka megváltoztatta az életemet 
– mondta el. 


