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„Kik vagyunk,  
és hogyan szeretnénk élni?” – Üzenet 
a szegedi cigány  
szegregátumokból

E kiadvány célja, hogy a Szegeden élő halmozottan 
hátrányos helyzetű cigány közösség életét, véleményét  
és jelenlegi helyzetét (a teljesség igénye nélkül, de a minél 
mélyebb megismerés szándékával) bemutassa, valamint 
hogy a többségi társadalom és a cigány  
közösség együttműködését előmozdítsa.  

Kiadványunkban beszámolunk arról a munkáról, amely  
a helyi cigányság civilszervezeteinek, képviselőinek,  
a szegedi romatelepen élőknek, illetve egy szegedi  
akciókutató csoportnak az együttműködésével zajlik  
2011 februárja óta.  E munka célkitűzései:

-  a helyi cigányság élethelyzetének javítása, 
érdekérvényesítő képességének növelése,

-  a helyi cigányság élethelyzetének, szempontjainak, 
igényeinek városi közéletben való megjelenítése,

-  a többségi társadalom és a helyi cigányság közötti 
párbeszéd elősegítése.

Az együttműködés 2011 februárjában kezdődött,  
egy ún. részvételi akciókutatási projektben1.  

A Szegedi Cigány Kisebbségi Önkormányzat  
(j: Cigány Nemzetiségi Önkormányzat) 2010-es megválasz-
tása óta teljes mellszélességgel dolgozott a helyi cigányság 
megsegítésén, életkörülményeinek javításán. E munkához 
csatlakozott kutatócsoportunk a részvételi akciókutatás* 
módszerét felhasználva.

A közös munka során a kutatócsoport tagjait  
a következő fő szempontok vezérelték:

•  Érdemben megismerni a marginalizált közösségek 
közül a szegedi cigányságot, különösen annak  
legnehezebb helyzetben lévő csoportjait,  
a Cserepes sori és az Árpa utcai  
szegregátumban élőket.

•  A közös munkát VELÜK együtt tervezni és szervezni.
•  A szegedi cigányságot érintő problémák megismeré-

sén túl ezek megoldására akciókat (konkrét, célzott 
tevékenységeket) is szervezni.

•  A szegedi cigányság helyzetének megjelenítésével  
„hidat verni” a szegregátumok lakói és a város  
lakossága között.

1  Ez az Európai Unió 7. keretprogramjából finanszírozott projekt, nevének rövidítése:  
PERARES – http://www.livingknowledge.org/livingknowledge/perares

 Mi az a részvételi akciókutatás?

A részvételi akciókutatás (participatory action research, PAR) egy olyan társadalomkutatási irány, amelynek során 
kutatók és résztvevők együtt dolgoznak valamely problematikus helyzet vagy tevékenység megvizsgálása,  
és annak jobbra fordítása érdekében (Kindon et al. 2007). A PAR tehát kifejezetten a pozitív társadalmi  
változások előidézése érdekében folyik (Bodorkós 2010, Pataki és szerzőtársai 2011).

A részvételi akciókutatás három fő alapvonása: 

1.  A PAR során a kutatási szerepben résztvevők tudatosan igyekeznek alkalmazni a tudományos  
megismerés szabályait.

2.  A PAR együttműködő, azaz a részt vevő kutatók és érintettek folyamatos, rendszeres együttműködésén alapul.
3.  A PAR-nak lényegi eleme az akció. A folyamat tehát nem áll meg a kutatási adatok elemzésénél,  

az eredmények tudományos publikálásánál (adott esetben nem is ez a fő célja), hanem az eredményekre  
építve az érintettek javát szolgáló akciót, akciókat igyekszik megvalósítani velük együtt.
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Fontosnak tartottuk már a kezdetektől, hogy a szegedi 
cigánysággal foglalkozó szakemberek, szociális téren 
dolgozó segítőkkel és a helyi roma vezetőkkel való megis-
merkedésünk után eljussunk magukhoz a szegregátumok 
lakóihoz is2.  

2011 tavaszán a helyi roma elittel és a helyi cigánysággal 
valamilyen módon (pl. szociális munkásként, egyetemi 
oktatóként/kutatóként, tanárként) kapcsolatban lévő roma 
és nem roma szakemberekkel készítettünk interjúkat.

2011 nyarán és őszén a korábbi interjúalanyainkkal  
két csoportos megbeszélést szerveztünk. 

A beszélgetések során közösen a helyi cigányság  
helyzetét kedvezően befolyásoló projektötleteket gyűjtöttünk 
és fogalmaztunk meg. E projektötletek közül a résztvevők 
szavazatai alapján közösen kiválasztottuk a legfontosabbnak 
ítélt, megvalósításra érdemes ötletet. Elsöprő többségű  
szava zatot kapott a szegedi tanoda kialakításának ötlete: 
egy olyan (iskola melletti) oktatási-közösségi intéz mény 
kialakítása, amely nem csak felzárkóztatással, korre-
petálással, oktatási integrációval foglalkozik, hanem 
az egész érintetti csoport számára egyfajta közösségi 
centrumként („community centre”) funkcionál.

2011 telén a tanodával kapcsolatos elképzelésekkel, 
igényekkel kapcsolatban gyűjtöttünk információt, elsősorban 
Cserepes sori és Árpa utcai szegregátumok lakosaitól,  
csoportos megbeszélések formájában.

Munkánk ezen első szakaszának eredményeképpen 
tehát egyrészt rendelkezésünkre állt egy megvalósítandó 
ötlet (tanoda), illetve egy ezzel az ötlettel kapcsolatos  
igényfelmérés, amely az érintett cigány családok  
szempontjait, véleményét összegezte  
(„Milyen tanodát szeretnénk?”) .

E közös munka során szoros együttműködés és bizalmi 
viszony alakult ki csoportunk és a helyi CNÖ közt, ami 
elősegítette a további együtt-tervezést az első szegedi 
roma tanoda létrehozása és működtetése érdekében  
(ld. 6. oldal). 

„Egy kép többet mond ezer szónál” – fényképek 
és rajzok a szegedi cigánytelepekről

2012-ben a CNÖ-vel közös pályázati ötletek is születtek, 
amelyek közül az egyik egy nyertes pályázat alapja is lett3.  
Ennek keretében egy ún. „Kép-hang” (Photovoice) nevű, 
részvételi akciókutatási módszer segítségével igyekszünk 
bemutatni a szegedi közvéleménynek, illetve a politikai 
döntéshozóknak a szegedi cigányság – elsősorban  
a szegregátumokban élők – problémáit és üzeneteit, 
Szeged „Antiszegregációs tervének” 2012 decemberére 
tervezett, szegedi közgyűlés általi felülvizsgálatához  
kapcsolódva. Eredményeinkkel (és ezzel a kiadvánnyal) 
szeretnénk a szegedi közgyűlésben ülő politikai  
döntéshozók számára információt szolgáltatni  
az antiszegregációs terv felülvizsgálatához,  
a cigányság életkörülményeit és -esélyeit  
kedvezően befolyásoló irányok megtalálásához.

Mi történt eddig? – A munka folyamata 
Interjúk és beszélgetések

    A „Kép-hang” kutatás során

1.  A szegregátumokban élők fényképeket készítettek 
környezetükről, arról, hogy abban mit szeretnek, 
illetve min változtatnának.

2.  A szegregátumokban élő gyermekek rajzaikban 
fogalmazták meg, mit kívánnának, ha egy jó tün-
dér teljesíthetné a kívánságukat. 

3.  E fényképek és rajzok alapján beszélgettünk a 
részt vevő cigány családok tagjaival.

4.  A fényképeket, rajzokat és az ezek kapcsán 
felmerült véleményeket a politikai döntéshozók 
és Szeged közvéleménye elé tárjuk egy kiállítás 
keretében.

A munka eredményeiről bővebben ld. a 10. oldalt.

2  A munka e fázisában részt vett Lakatos Elizabeth és Jakab László is, akiknek ezúton is köszönjük munkájukat.
3  Ökopolisz Alapítvány, pályázati azonosító: P2012_0075.
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“Kik vagyunk, hogyan élünk?”  
– A lakhatástól a jövőképig

A 2011-ben készített interjúk és a csoportos beszélgetések alapján a társadalom peremére szorult cigány családok  
főbb problémái több témakör mentén csoportosíthatók, melyekhez a szegregáció és a diszkrimináció jelensége  
szorosan kapcsolódik.

 Lakhatás, a lakókörülmények és az ehhez kapcsolódó egészségi állapot 

Interjúink – és azóta végzett munkánk – alapján lesújtó képet kaptunk a szegedi szegregátumok (Cserepes sor,  
Árpa utca) lakásainak állapotával kapcsolatban. A lakótér általában nagyon szűk, 20-30-50 m2-es lakásokban 
élnek 5-15-en. „Amikor mi megyünk hozzájuk, nincsenek mind ott, de este összegyűlnek, hogy hogyan férnek el, 
elképzelni sem lehet” – mondta egy szociális munkás. A lakásokban nincs megfelelő méretű saját tér, ez hatással 
van például a gyermekek iskolai teljesítményére is. „Nagyon kiszolgáltatottan élnek, rengeteg a betegség a rossz 
lakáskörülmények miatt, sokan tüdőbetegek. 65 éves kor felettiek szinte nincsenek is.” Nagyon sok családnak van 
közüzemi tartozása, az ingatlanok bérleti díja viszonylag magas. „Van, akinek már van fürdőszobája, van olyan is, 
ahol csak szoba-konyha van, és 4-10 ember él. Nagyon rég volt ilyen nyomor, mint most, mikor még kislány voltam, 
akkor volt ilyen a helyzet, 13-an voltunk egy ágyon.” „Egy-két házban lehet valami bevezetve, a többiek kályhában 
fűtenek”, „Télen beszereznek mindenféle kályhákat, elmennek fát gyűjteni.” 

1

 Munkalehetőségek, munkavállalás

A munkanélküliség a beszámolók szerint a marginalizálódott helyzetben lévő cigány emberek 90 százalékát érinti.  
A munkavállalás az alacsony iskolai végzettség, a társadalmi előítéletek és a lehetőségek hiánya miatt szinte lehe-
tetlen. „A cigányok a rendszerváltás legnagyobb vesztesei, őket söpörték ki először a vállalatokból.” „Nincs végzett-
ségük, nem veszik fel őket sehova. Bele vannak sulykolva a segélyezési rendszerbe, nem tudnak mit csinálni.”  
A közmunka program változásai kedvezőtlenül érintették a romákat, a „szegénységi csapdából” szinte lehetetlen 
kikerülni. A közfoglalkoztatásban azonban a korábbi 8 órás munkalehetőséggel szemben csak 4 órás munka vállal-
ható. Interjúalanyaink szerint ezzel az új szabályozással az emberek szegénységi csapdába kerülnek, mivel  
bérpótló juttatás összege az interjúk készítésének időpontjában 28 500 Ft, a négy órás közfoglalkoztatásért  
járó fizetés pedig 31 000 Ft.

2

 Oktatás

Az oktatás megítélése összetett: többek szerint „amíg nincsenek az alapszükségletek kielégítve, amíg éheznek, 
nem az iskola lesz a legfontosabb.” Az azóta eltelt időben szerzett tapasztalataink azt mutatják, hogy – alap-
szükségletekkel kapcsolatos problémák ide vagy oda – a gyermekek taníttatása a családok számára kulcskérdés.  
„Gyöngék (az iskolában). Mondtam a tanárnak, hogy vigyék el korrepetálni, mert kettese volt, de az azt mondta,  
hogy mást visznek, mert vannak gyöngébbek, akik megbuktak. Kérdezem én: akkor a kettes az rendben van?  
Van, akit visznek korrepetálni, van, akit nem.”A szülők gyakorlatilag kivétel nélkül nagyon lelkesednek a tanoda 
ötletéért, és magáért a tanodáért is. A közvetlenül érintettek, illetve egyes szakemberek szerint a tanulás,  
illetve a tovább tanulás egyértelmű kitörési lehetőség. A szegedi oktatási deszegregációs folyamatok megítélése 
meglehetősen ellentmondásos, abban mindenki egyetértett, hogy a szegregált iskola nem jó, de a korábbi  
„cigányiskola” fölszámolásával létrejövő „integrált” oktatást is bírálták. A roma tanulók sok esetben speciális  
igényeinek kielégítésére sem a szakmai, sem az anyagi háttér nem áll rendelkezésre, sem az ezeket  
megteremtő politikai akarat.

3
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A fent részletezett témakörök mindegyikéhez szorosan 
kapcsolódik a diszkrimináció jelensége. Számos olyan 
véleménnyel találkoztunk, amelyek szerint a közszol-
gáltatók vagy az IKV számtalan területen hátrányosan 
különbözteti meg telepi lakókat, túlszámláz, illetve jogta-
lanul kiszámláz. Előfordult például, hogy a telepen élőktől 
bekérték a közterületen történt csőtörés során elfolyt víz 
ellenértékét. A számlázási problémák mellett előfordul, 
hogy az ügyintézők a cigány ügyfelekkel kifogásolhatóan 
viselkednek, „kicsinyített állampolgárként” kezelik őket, 
„leordibálják őket”. 

A cigánysággal kapcsolatos előítéletek miatt (is) nehéz 
elhelyezkedni a cigányoknak. „Sokszor a munkahelyeken 
mondják nekik jobb esetben, hogy „nem magára gondol-
tam, vagy még csúnyábbakat is mondanak, úgyhogy már 
sokszor el se mennek munkát keresni.”. 

Az oktatással kapcsolatban több szempontból is felme-
rült a diszkrimináció: a Kolozsvári téri iskola bezárását a 
legtöbben egyértelműen a diszkrimináció megszüntetése 
irányába történő lépésnek tekintik.  Ugyanakkor a megké-
rdezettek gyakorlatilag kivétel nélkül ellentmondásosnak 
is látják az iskolabezárást, mivel ez újabb nehézségeket, 
esélyegyenlőtlenségeket szült. Ilyen például, hogy meg-
növekedtek a gyermekek (és családjaik) számára az  
iskolába való eljutás költségei; általában hátrányos  
helyzetben vannak a gyermekek az új iskolákban a többi,  
már eredetileg is ott tanuló gyermekhez képest; a fogadó 
intézmények, tanárok felkészületlenek az új, cigány 
tanulók fogadására; illetve a gyermekeket a nem cigány 

iskolában komoly diszkrimináció éri egyes pedagógusok 
és iskolatársaik részéről. Az oktatási hátrányok szorosan 
összefüggnek más életkörülményekkel is, mint pl. az ottho-
ni személyes tér hiánya, a család tanuláshoz való viszonya, 
az óvodai nevelés hiánya. 

A diszkrimináció egyik következő 
területe a politika, amely sok 
esetben rájátszik a hazai és 
szegedi cigányság nehéz he-
lyzetére. Ilyen a cigányellenes-
ség fokozódása (pl. félkatonai 
szervezetek felvonulása) és az, 
hogy a nagypolitika nem kezeli 
ezt érdemben. 

A (szegedi) cigányságot érő 
hátrányos megkülönböztetés 
feltehetően szorosan  
összefügg a cigányság 
érdekérvényesítési  
képességének alac-
sony mivoltával, 
érdekképviseletének 
hiányával. Sokszor a 
helyi cigányságot érintő 
fontos döntések a nagy 
(szegedi) önkormány-
zatban születnek,  
ahol viszont nincsen 
cigány képviselet.

 Biztonság, információhoz való jog és jövőkép

A szegedi cigányság nagy része komoly bizonytalansággal találja magát szemben a tekintetben, hogy hosszabb 
távon hol fog lakni – lesz-e egyáltalán hol laknia, mit fog dolgozni, fog-e egyáltalán dolgozni. „Sokan kölcsönkér-
nek, kölcsönből kölcsönbe élnek, úgy érzik, nincsen munkalehetőség számukra.” Ezt súlyosbítja az, hogy sosem 
lehet tudni, milyen új rendelkezés születik, és ez pontosan mit fog jelenteni az érintettek számára. „Bevezetnek 
különböző intézkedéseket, amelyek a romákat ellehetetlenítik. Hatástanulmányt senki sem végez, csak hozzák 
a törvényeket, rendeleteket.” Az érintettek véleményét nem kérik ki e döntésekről, és nem is tájékoztatják őket 
azokról. „A politika nem tekinti őket embereknek, hanem eszközöknek, nincs előkészítő munka, nincs párbeszéd, 
ha lenne párbeszéd, akkor az ő álláspontjuk is változna. Nem agresszíven kéne eldönteni, hogy iderakjuk, 
odarakjuk, hanem be kell vonni őket, és meggyőzhetők lennének észérvekkel. Különösen, hogy a cigányoknak is 
vannak előítéleteik a többségi társadalom irányába, így félnek a változástól.” A biztonságérzet rendkívül fontos 
összetevőjeként jelent meg a hivatalokban, illetve a szociális szervezetekben dolgozókhoz fűződő bizalmi viszony 
megléte, ahogy egy szociális szférában dolgozó beszélgetőpartnerünk megjegyezte: „…mindent tudunk róluk,  
mindent elmondanak nekünk, de ennek a munkának ez az alapja”.

4
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“Egy tanoda, az nagyon fontos lenne!” 
– a társadalmi összefogásban induló 
első szegedi tanoda

A cigánysággal foglalkozó segítőkkel, szakértőkkel  
és a roma elittel közösen 2011 folyamán csoportos 
beszélgetések során kiválasztottuk a „tanodát”, mint  
olyan projektet, amelynek megvalósítása kulcsfontosságú. 
Ezt követően a tanodával kapcsolatos elképzelésekkel,  
igényekkel kapcsolatban gyűjtöttünk információt, 
elsősorban Cserepes sori és Árpa utcai lakosoktól,  

csoportos megbeszélések formájában. E beszélgetések 
során azt tapasztaltuk, hogy a segítőkhöz, szakértőkhöz, 
helyi roma elithez hasonlóan maguk a családok is  
kulcsfontosságúnak tartanak egy tanodai programot, 
elsősorban gyermekeik iskolai teljesítményének,  
és így általában életlehetőségeinek, kilátásainak  
javítása érdekében.  

„Milyen tanodát szeretnénk?” – a családok körében végzett igényfelmérés eredményei 

•  A tanoda a közelben gyalogosan elérhető helyen legyen. A Cserepes soron lakóknak a Cserepes sor közeli,  
a Dorozsmán élőknek pedig egy dorozsmai helyszín lenne a legjobb – azaz minimum két helyszínen lenne  
Szegeden szükség tanodai programra.

•  Nagyon hasznos lenne találni egy bizalmi embert – azaz valaki olyat, akiben a telepek lakossága megbízik –,  
aki elkíséri a gyerekeket a Tanodába, és őket onnan haza.

•  A tanodai foglalkozás hétköznap délutánonként legyen (a napközis oktatás helyett). Így az iskolából  
átmennének a gyerekek a Tanodába, és ott írnák meg a házi feladatot, ott tanulnának.

•  A tanoda nyújtson többet, mint a napközi, ahol a pedagógusoknak sokszor nem jut elég ideje a gyerekekre. 
Fontos, hogy mindenképpen legyen kész a tanoda keretében a lecke, mert azt otthon már  
nem tudja a család a gyereken „behajtani”.

•  Jó lenne, ha a tanoda nyáron is működne, a pótvizsgákra való felkészítésben részesítve az arra rászoruló  
gyerekeket, illetve a szabadidő hasznos eltöltését is biztosítaná. A legjobb az lenne, ha a tanoda a lehető  
legszélesebb korosztályokkal, korcsoporttal működne. Van olyan család, amely képes különösebb gond 
nélkül eljuttatni a gyerekét középiskoláig, de van olyan is, ahol a szülők már az általános iskola alsó tagozatában 
sem tudnak igazán segíteni a gyereknek az előrehaladásban.

•  Legkomolyabb tanulással kapcsolatos problémaként eltérő családok eltérő dolgokat neveztek meg.  
A matematikát szinte mindenki említette. Volt olyan szülő is, aki a nyelvet emelte ki. 

•  Annak érdekében, hogy a gyerekek is szeressenek a tanodába járni, olyan dolgokat kell kitalálni, amelyek 
“megfogják” a gyerekeket: pl. az internetezés lehetősége, a csocsó, kosárlabda vagy a foci. A lányoknál  
„a körmözés mostanában a nagyon menő”, de ilyen a zenehallgatás is. Szintén fontos, hogy a gyerekeknek 
legyen sikerélményük, a bukdácsolás, sikertelenség elveszi a kedvüket.

•  Sokan mondták, hogy ha megvalósulna egy Tanoda, akkor szívesen segítenének kifesteni, berendezni,  
kitakarítani. 

•  A szülők szeretnék, hogy a Tanodában a gyerekek megismerkedjenek a cigány kultúrával, hagyományokkal,  
sőt a cigány nyelv oktatása is felmerült. Nemcsak a cigányokat kellene megtanítani a saját kultúrájukra, hanem  
a nem cigány származásúakat is meg kellene ismertetni a cigány kultúrával. Mindenki egyetértett abban,  
hogy hátrányos helyzetű magyar gyerekek is járhatnának a cigány gyerekekkel közösen a tanodába.

•  Nagyon fontos az idegen (angol, német stb.) nyelv tanítása.

Az igényfelmérés után közösen folytattuk a munkát  
a tanoda megvalósítása érdekében. Erőfeszítéseinket  
sze rencsére eredmény kísérte, az 1. sz Gyakorló iskola  
igazgatója, Bácsi János segítségével 2012  
októberében si került beindítani a tanodai  
foglalkozásokat Alsóvárosban, a Cserepes sori  

szegregátum közelében. E foglalkozások azóta  
is folynak, bővülnek. A beindult tanoda fejlesztése  
és további működtetésének biztosítása mellett a  
dorozsmai szegregátumban élő családok, gyermekek 
számára is szükséges lenne egy elérhető tanodai  
programot létrehozni.  
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“Hogyan szeretnénk élni?” – fotók és 
rajzok a szegedi cigány szegregátu-
mok lakóitól

4  A szegedi közvélemény és a politikai döntéshozók részére az anyagot egy nyilvános kiállítás keretében  
mutatjuk be 2012. december folyamán.

Életképek az Alsóvárosi tanodából (Rácz L. fotói), 2012 november

2012 őszén a szegregátumokban élő csalá-
dok fényképeket, a gyermekek rajzokat készítettek 
életkörülményeikről, arról, amit szeretnek, és arról,  
amin változtatnának. Ezután e fényképekről közösen  
elbeszélgettünk. Ezt az ún. ”Kép-hang” módszert a  
Szegedi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat vezetőjével, 
Nagy Mihállyal együttműködésben terveztük meg. 

Kiadványunk alábbi részében a fényképek egy – szintén 
közös megegyezéssel kiválasztott – részét és az ez alapján 
megfogalmazódó véleményeket osztjuk meg az Olvasóval4. 

Tesszük ezt azzal a szándékkal is, hogy a mélyebb 
megismerésen túl felidézzük azokat a problémákat, amely-
ekre a politikusok megoldást ígértek az előző választások 
idején, ám amelyek elsikkadtak az azóta eltelt időben. 
Cigány beszélgetőpartnereink egyöntetűen jelezték, hogy 
úgy érzik: választások előtt a helyi és országos politikai elit 
fűt-fát ígér nekik szavazatukért cserébe, választások után 
azonban ezek az ígéretek elfelejtődnek. Szeged 2008-ban 
elfogadott ún. Antiszegregációs Tervének felülvizsgálata 
2012 decemberében esedékes. Az érintett közösségek 
hangja és üzenete reméljük, eljut mindazokhoz, akik 
felelősen kívánnak élni a rájuk bízott hatalommal.

 „-Hogyan lehetne segíteni 
a Cserepes soriakon?
   -Ha a polgármester 
végre odaállna mellénk!”
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A Cserepes sor felszámolása Szegeden már régóta  
napirenden van, és azzal kapcsolatban – bár van írott  
stratégia – a városlakók nem sok konkrétumot ismernek. 

Az, hogy a telepfelszámoláshoz kapcsolódó  
problémák és kihívások megnyugtatóan 
rendeződjenek, alapvetően fontos az 
érintett közösség véleményének, igé-
nyeinek, aggodalmainak ismerete.  
A szegedi reptéri szegregátum felszámo-
lásának kártékony következményei jól 
illusztrálják a lehetséges veszélyeket5.  

A Cserepes sor sorsa több tényező 
függvénye:

•  a sor mint városi tulajdonú ingatlan 
a környezetében a közelmúltban 
megvalósult beruházások miatt felértékelődött  
terület, amit jó áron lehetne értékesíteni – ez pedig  
a szegregátum felszámolása mellett szól6. 

•  ugyanakkor a romák többségi környezetbe való 
„betelepítése” konfliktusokhoz vezethet. 

Feltehetően e kettős nyomás eredménye a jelenlegi  
gyakorlat. Ma ugyanis ha valaki kiköltözik, akkor  
a vagyonkezelő (IKV Zrt.) a használt ingatlanokat  
lakhatatlanná teszi, akár be is falazza. 

Az ott élők nehéz anyagi helyzete, a tulajdonos (IKV) 
részéről a lakásingatlanbeli, közösségi infrastrukturális 
beruházások hiánya és a környezet romlása miatt sokan 
elvágyódnak onnan, ugyanakkor sok olyan szempont is 
van, ami amellett szól, hogy megfelelő körülmények esetén 

a helyiek szívesen élnének továbbra is a Cserepes soron: 
család és barátok jelenléte, kertek, közeli erőforrások – 
amelyek az itt élők számára nagyon fontosak. Éppen ezért 
egyáltalán nem mindegy, hogy amennyiben folytatódik  
a telep felszámolása (jelenleg évi két család „elhelyezése” 

a cél Szeged Antiszegregációs Terve 
szerint), akkor a kiköltöző lakók  
milyen körülmények közé kerülnek  
új helyükön. 

Akár takar „telepfelszámolást” 
az antiszegregációs folyamat, akár 
nem, az egyik legfontosabb lépés 
az, hogy az érintetteket olyan he-
lyzetbe hozzuk: legyen lehetőségük 
folyamatos jövedelemforrás elérésére, 
legyen az munkából származó, vagy – 

élethelyzettől függően – más típusú jövedelem, ami elég-
séges egy lakás fenntartásához7. 

Könnyen belátható, hogy egy olyan „antiszeg-
regáció”, amely nem hozza olyan helyzetbe  
az érintetteket, hogy azok képesek legyenek  
a lakásfenntartáshoz szükséges jövedelmet  
fenntartani, nem lehet sikeres, újratermeli azokat  
a problémákat, amelyek a mélyszegénységben élők  
jelenlegi helyzetéért is felelősek.

Végül a hosszú távú társadalmi antiszegregáció  
alapvető feltétele a megfelelő, a hátrányokat  
kompenzáló oktatás. Így tehát egy érdemi és 
előremutató antiszegregációs programban az  
oktatásnak alapvető, érdemi részt kell kapnia. 

5  http://www.delmagyar.hu/szeged_hirek/haztulajdonosok_lettek_a_repuloteri_romak/107463/  
http://www.delmagyar.hu/szeged_hirek/az_elkoltoztetett_romak_visszajottek/2002501/

6  Szeged költségvetése évek óta csak újabb és újabb hitelfelvételek árán kerül egyensúlyba. Így nagy a nyomás  
a városvezetésen, hogy a város forgalomképes vagyonát értékesítse. Márpedig a Cserepes sor potenciálisan igen 
értékes és forgalomképes vagyon – közeli területekkel kapcsolatos értékesítési szándékot a helyi ingatlankezelő 
részéről legutóbb a 2012. november 19-i Pénzügyi Bizottság ülésre terjesztett elő.

 7  E hiányokat pozitívan is meg lehet fogalmazni. Az önkormányzat segíthet az olcsó bevásárlási lehetőségek  
(pl. szociális bolthálózat) vagy az oktatás (pl. tanodák működtetése) biztosításában, illetve bizonyos alapvető –  
pl. a fűtéshez szükséges – erőforrások megszerzésének megkönnyítésében.

Az antiszegregációs program első lépéseként fontos lenne azt tudni, valójában a telepen élők mit  
akarnak: menni vagy maradni, és milyen szempontokat tartanak lényegesnek bármely esetben.

Telepfelszámolás?

„Néha felröppen egy 
hír, de senki sem tud 
semmit pontosan”



10

A Cserepes soriak által fontosnak gondolt szempontok a lakóhely kapcsán:

-  A lakás mérete és komfortfokozata – olyan cserelakásokra van szükség, amelyben a családok  
jól érezhetik magukat. 

- Főleg nagyobb családok esetén a lakás ne legyen túl kicsi, fűthető legyen, legyen benne víz, mosdó. 
-  Lényeges a cserelakások egymáshoz képesti elhelyezkedése is. A szegregátumban élők ugyanis bajban egymásra 

támaszkodnak, egymás számára a nehéz körülmények közt fontos, nélkülözhetetlen erőforrást jelentenek.  
Így az ő túlzott „szétszórásuk” nehéz helyzetbe sodorhatja őket.

 -  A cserelakások elhelyezkedése abból a szempontból, hogy az érintettek más „erőforrásoktól” milyen messze 
kerülnek – pl. olcsó bevásárlóhelyek, segítő környezet (ilyen például a gyermekek esetében az alsóvárosi  
tanoda), de a fűtéshez szükséges fa beszerzési helye is.

„Nem volna rossz a Cserepes, ha fel volna újítva. Az lenne a legjobb, 
ha a Cserepes sort felújítanák”. „35 éve itt lakunk, itt szoktuk meg.” 
„Nem szeretnénk panelba, társasházba menni. Itt megszoktuk  
a szabad mozgást, hogy kimegyünk, itt az utcán folyik az élet,  
nem lehet egy társasházban ezt csinálni.”  
„Nem bírnám elviselni, hogy magánházból tömbházba költözzek.  
El sem tudnám magam ott képzelni, nem a saját kertemben vagyok.”

“A kép mutatja, milyen szegények. Jó lenne,  
ha tudnának nekik segíteni”.  
“Hallottuk, hogy a reptéri romákat kiköltöztették, azokat a házakat 
elbontották. Sokuk  kapott olyan házat, hogy csak a tető volt rajta, 
meg a négy fal. “Jól átverték őket, aláírtak szerződéseket,  
aztán a ház meg majdnem összedőlt.”  
“Jánoshalmára rakták őket például.”

„A Cserepes olyan, mint egy menekülő tábor, akit kidobnak, ide jön. 
Csak a (IKV által) befalazott házakba nem tudnak beköltözni.”  
„Régen nem így nézett ki a Cserepes sor. Most már szétdúlták,  
lebontották a házakat. Az IKV kezdi ezt. Ahogy kiköltözik valaki,  
az IKV lerongálja a lakásokat, hogy ne költözzenek be mások.”  
„Kiesett az ablak, az ajtó, a saját költségéből kell javítania,  
de nincs rá pénze.

„Mennének az emberek dolgozni, szívesen mennének, ha lenne 
munka. De senkinek nincsen munkája. Van, hogy van alkalmi  
munka, meg be nem jelentett munka, de bejelentett munkája  
szinte senkinek nincsen.”  
„Akiknek nincsen semmilyen munkája, jövedelme,  
azok csak segélyből tudnak élni.”
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„Nem szeretnénk távol kerülni egymástól, kiszakadni a közösségből, 
több 10 km-re elkerülni a családtól, testvérektől, rokonoktól, mert 
akkor nem tudnánk egymásnak segíteni.”
„Nem mindegy, hogy Szegeden belül hova akarnak minket küldeni. 
Fontos, hogy a többiek elérhető közelségben legyenek, mert bajban 
az itt (Cserepesen) élők összefognak, számíthatnak egymásra.” 
„Muszáj segíteni egymáson.”

„Ami jó a telepben, és fontos, hogy közel van a telephez az erdő.” 
„Az erdő közel van, de kéne engedély, fát gyűjteni, mint tavaly  
a Vadasparkból. Akkor is felügyelet mellett szedték a fát és szét  
lett osztva. Mert egyébként megfagynak, ha nem vágják ki a fát.”  
„Fontosak voltak a környéken lévő tavak, a Sancer tavak.  
Régen lehetett menni horgászni, 2-3 éve magántulajdonban  
vannak, azóta nem lehet.”

„Látszik, hogy milyen jóban vannak, jó barátok, összetartanak. 
Akik messzebb laknak, azok is eljönnek ide a többiekkel játszani, 
beszélgetni.”

„Ha el kell mennünk, olyan helyre szeretnénk menni,  
ahol jó a gyermekeinknek. Olyan házba szeretnénk menni,  
ahol elférnénk a családunkkal. Panelba nem mennék.  
Ott egész évben fizetni kell. Erre nincs pénz. Szűkösen élünk.” 
„Hát 70ezer Ft van nekem és az 5 gyereknek”.
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Eddig közös munkánk szembetűnő és megdöbbentő 
tapasztalata a Cigány Nemzetiségi Önkormányzatok (CNÖ) 
szemmel látható eszköztelensége. E szervezetek  
szinte semmilyen önkormányzati támogatásban  
nem részesülnek. Ami minimális forrásokkal rendel-
keznek, az éppen egy iroda szegényes fenntartásához 
elegendő. Szegeden ráadásul 2012 előtt 
a CNÖ a szegedi szegregátumoktól távol 
eső, diszfunkcionális ingatlant kapott 
a várostól. Ez a helyzet szerencsésen 
megváltozott  2012-ben, amikor a CNÖ 
megkapta a volt Családsegítő épületét a 
Rákóczi utcában.

A CNÖ tagjai társadalmi 
munkában, főállásuk mellett végzik 
tevékenységüket, sokszor esténként, 
éjjel, hétvégén, „sokszor a család rovására”.  
A város vezetésétől a gyakorlatban kevés aktív segítséget 
kapnak, pl. a pályázatírásban is helyi civil önkéntesek 
segítenek. A kapacitásukon messze túlmutató feladataik 
ellátásához alapvető lenne a városi politikai  
elit eltökélt és széles összefogással  
megvalósuló támogatása. 

A CNÖ sokszor nem kér egyebet a partneri viszonynál, 
aminek folytán a város önkormányzata rendelkezésére  
bocsát olyan erőforrásokat (üresen álló helyiségek,  
pályázatírói kapacitás stb.), amelyek egyébként is  
rendelkezésre állnak, és minimális anyagi ráfordítást  
igényelnek. 

Az érintett közösségekkel való eddigi közös munka azt 
mutatja, hogy nem lehet jó megoldás az, ha a minden-
kori városvezetés nélkülük, az ott élők érdemi bevonását 
kiiktatva próbálja meghozni a döntéseit – még abban az 
esetben sem, ha egyébként jó szándék vezérli és az ott 
élők érdekeit (is) szem előtt tartja.

Egy-egy konkrét megoldás sem lehet fekete-fehér:  
az antiszegregációs program egyes elemeit (mint az 
iskolabezárás vagy a telepfelszámolás) nem lehet már 
eleve, önmagában pozitív folyamatként értékelni, csak ha 
az kellőképpen elő van készítve. Akkor, ha az érintettekkel 
való közös gondolkodás eredménye, ami egy ténylegesen 
létező komplex, az emberek, közösségek életének más 

területeire is kiterjedő társadalmi integrációs folyamatba 
illeszkedik. Azaz például ha egy szegregált iskola bezárása 
után a város elégséges erőforrást biztosít ahhoz,  
hogy a gyermekek az új iskolákban be tudjanak illeszkedni, 
ott „fel tudják venni a ritmust”. Vagy ha telepfelszámolás 
nem egyszerűen a családok kitelepítése (mint azt láttuk  

a repülőtéri esetnél), vagy  
„szétszórása”, hanem egy olyan 
program, amely az érintettek szem-
pontjait is figyelembe véve  
komplexen kezeli az ő problémáikat. 
Ezen intézkedések nélkül nem  
beszélhetünk antiszegregációról, 
deszegregációról, integrációról,  
hiszen ezek nélkül nem történik más, 
mint hogy egy nehéz élethelyzetet  
(a telepi, szegregált lét) egy másik  

nehéz élethelyzetre (egy nem szegregált, de a mélysze-
génység, iskolázatlanság veszélyét ugyanúgy magában 
hordozó lét) cserélünk. Ez pedig sem a szegregátumban 
élők, sem a többségi társadalom számára nem lehet jó, 
kívánatos megoldás.

Az egyik legfontosabb dolog, hogy őszinte párbeszéd 
legyen ezzel kapcsolatban: a különféle gazdasági-városfej-
lesztési szempontok, illetve az ott élők valós érdekei (élet-
körülményei, stb.) egyaránt jelenjenek meg a nyilvánosság 
előtt. Egy erőltetett antiszegregációs program helyett sok-
kal inkább egy spontán deszegregációs folyamat az, ami 
kívánatosnak tűnik, amelynek a szemléletmód változása  
is alapvető eleme. 

A telepfelszámolás(oka)t meg kell előznie az ott élők 
(és a közösség) számára konkrétan megfogalmazott (és jól 
kidolgozott) alternatíva felmutatásának, amely az ő igé-
nyeiket is figyelembe veszi. A tanoda (fent vázolt, „közös-
ségi házként” is felfogható) koncepciója iránti igény is 
azt mutatja, hogy a helyi cigányság egy olyan integrációs 
folyamatban érdekelt, amely a közösség fennmaradásával  
számol – nem pedig egy olyan asszimilációs folyamatban, 
amelyik a cigányság, mint olyan, eltűnéséhez vezet. 

Egy ilyen pozitív integrációs folyamatot nagyban segí-
tene Szeged Város Önkormányzata és a Cigány Nemzetisé-
gi Önkormányzat, valamint a helyi (cigány és nem-cigány) 
lakosság közötti folyamatos, aktív és őszinte párbeszéd. 

 „Társadalmi munkában  
csináljuk, sokszor  
este vagy éjjel.”

(Cigány Nemzetiségi  
Önkormányzat tagjai)

Antiszegregáció Szegeden  
– elvek és gyakorlat



13

1.
Az önkormányzat biztosítson egy főállású 

irodavezetőt a Szegedi CNÖ számára! 

A CNÖ korábban tárgyalt eszköztelensége miatt  
a szervezet társadalmi munkában old meg számos  
közfeladatot, sokszor a képviselők és segítők késő esti  
és hétvégi, rendes munkaidőn túli munkájával. Nagyon 
sokat segíthetne a CNÖ munkájában, ha a szervezet 
rendelkezne egy fizetett alkalmazottal. Konkrétan egy 
irodavezetővel, aki főállásban foglalkozhatna a CNÖ 
munkájának koordinálásával – legyen szó a tanodáról  
és közösségi házról, a rászoruló romáknak szánt  
csomagok eljuttatásáról vagy kulturális, egészségügyi  
stb. rendezvények szervezéséről.

2.
Az önkormányzat legyen partner a dorozsmai 

közösségi ház kialakításában, megnyitásában,  
üzemeltetésében! 

Szeged közgyűlése 2012. december 1-i ülésén  
bővítette a Petőfi Sándor Művelődési Házat egy  
ingatlannal, többek közt azért, hogy lehetővé tegye  
„egy roma tanoda beindítását”. E döntés önmagában  
jelez egy elköteleződést, azonban ahhoz, hogy a  
tanodai foglal kozások Dorozsmán is beindulhassanak,  
önmagában ez nem elégséges. Fontos, hogy  
– mint ahogyan azt az említett döntés is sugallja –  
az Önkormányzat aktívan keresse azon pályázati 
lehetőségeket, amelyek segítségével a jelenleg tanodai 
célra nem alkalmas ingatlan használhatóvá tehető.  
De fontos az is, hogy a tanodával kapcsolatban  
az Önkormányzat egyéb kérdésekben (minimális  
infrastrukturális, esetleg személyi feltételek  
megteremtése) is együttműködjön.

3.
Segítsen az önkormányzat egy szociális válla-

lkozás, szövetkezet beindításában! 

A szociális vállalkozásoknak komoly szerepe lehet 
abban, hogy a helyi lakosság rászoruló részének helyi 
alapvető szükségletei (pl. élelmiszer, fűtés) kielégítésre 
kerülhessenek. Különösen, hogy az ezek kielégítésére  
szolgáló termékek (pl. alapvető élelmiszerek, tüzelő)  
helyben is megtermelhetők. Arról nem is beszélve,  
hogy egy ilyen kezdeményezés a helyi foglalkoztatásra is 
pozitív hatást gyakorolhat. A CNÖ képviselők körében már 
régóta jelen van egy szociális szövetkezet gondolata,  
ezt azonban megvalósítani a város segítsége nélkül 
egyelőre nem tudják.

4.
Alakuljon meg Szegeden a CNÖ, aktív helyi civilek 

és az önkormányzat (pártok) képviselőiből álló „ro-
maügyi fórum”! 

Az eredményes antiszegregáció érekében nagyon  
fontosnak tartjuk a folyamatos párbeszédet ez érintettek 
és a civil-, illetve politikai szféra közt. E párbeszéd intézmé-
nyesítését szolgálhatja egy „romaügyi fórum” megalapí-
tása, amelyben az érintettek folyamatos, rendszeres 
párbeszédet folytathatnak egymással. Így az integrációt 
segítő ötletek, megoldások merülhetnek fel, újabb és 
újabb, a helyi cigányság pozitív integrációját előmozdító 
projektek jöhetnek létre. Fontos azonban, hogy e fórum  
az érdemi párbeszéd terepe legyen. Azaz ebben nem  
csak a politikusok és a „szakma” vehessenek részt, hanem 
maguk a szegedi roma képviselők, civilszervezetek,  
vagy éppenséggel a szegregátumban élők is. Így a fórum 
létrehozatalánál és üzemeltetésénél alapvető fontosságú  
a valódi partnerség, partneri viszony érvényesítése.

Hatékonyabb antiszegregációt!
Néhány konkrét javaslat az  
antiszegregáció hatékonyságának 
növelésére

Az elmúlt bő két évben a Szegedi CNÖ és helyi civilek – leginkább önkéntes – munkájának köszönhetően több olyan 
kezdeményezés is elindult, amelyek alulról szerveződő módon segítik az antiszegregáció, a társadalmi integráció  
folyamatát. Eközben e folyamatokat látva a szegedi politikai elit is egyre nyitottabbá válik a CNÖ munkájának irányába,  
és segítőkészebbé, egyre és egyre támogatóbbá a CNÖ szervezete felé. Az érdemi integráció azonban egy igen nehéz, 
rögös és hosszú út, amelynek Szegeden jó esetben is az elején járunk. A folyamat hatékonyságának növelése,  
egyáltalán érdemi folytatása érdekében a folyamat szereplőiként az alábbi konkrét javaslatokat tesszük a politikai  
döntéshozók irányába.
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Köszönetnyilvánítás

A szerzők köszönettel tartoznak mindazoknak, akik  
a munkát és a közös gondolkodást jelenlétükkel,  
hozzájárulásukkal, idejükkel segítették: interjúalanyaink-
nak, beszélgetőpartnereinknek, az elkötelezett szakem-
bereknek, a telepek lakóinak, akik szívélyesen láttak 
minket vendégül a közös fotózás alkalmával. 

Köszönet illeti mindazokat, akik bármely egyéb módon 
járultak hozzá a munkához (pl. gázpalackot vagy fuvart  
biztosítottak). És végül köszönet családjainknak és 
hozzátartozóinknak, akik megtapasztalták, hogy  
a részvételi akciókutatás nem csak egy tevékenység, 
hanem valójában egy életforma (Pataki 2012). 

A munkát és a kiadvány elkészítését az Ökopolisz  
Alapítvány, illetve az EU FP7 támogatta (PERARES).
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