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SAJTÓKÖZLEMÉNY
„GYALOGÚTON” – ROMÁKNAK, SZEGREGÁTUMBAN ÉLŐKNEK SEGÍTENEK SZALÁNTÁN
„Most még éppen hogy nem késő, tehát minden eszközzel segíteni kell Magyarországon a leszakadó
településrészeken lakó romákat, alacsony társadalmi státuszú embereket” – hangzott el Szalántán, a
„Gyalogúton” című projekt nyitórendezvényén. A Baranya megyei községben 21 hónapos program
vette kezdetét, melynek célja a romák és a többségi társadalom együttélésének erősítése, a
cigányság és a helyi szegregátumban élő emberek életkörülményeinek javítása, társadalmi
beilleszkedésük elősegítése.
Szalánta 1250 fős település, melyet a kisebbségiek közül horvátok és romák is jelentős számban laknak. Az
utóbbi csoportból sokan az elmúlt egy-két évtizedben költöztek ide Baranya más falvaiból; a beilleszkedésük
még mindig megoldatlan, a hátrányos életkörülményeik idáig kevés figyelmet kaptak. A település németi
részében található Zrínyi utca, valamint az eszterágpusztai rész lakóira, romákra, szegregátumban élőkre
fókuszál a „Gyalogúton”, amely komplex telep-programként igyekszik elősegíteni azt, hogy a Zrínyi utca és
főként Eszterágpuszta valóban természetes részévé váljon Szalántának.
A projekt nyitórendezvényén Dunai Zoltán polgármester a többi közt arról beszélt, hogy a MIOK a
hátrányos helyzetű emberekért Alapítvány akkori vezetőjével, Szőke Attilánéval még 2011-ben kezdtek el
gondolkodni azon, mit tehetnének a helyi szegregátumban élőkért. Az ötletekből nyertes TÁMOP pályázatok
lettek – a település első embere örömét fejezte ki amiatt, hogy a nemrégiben véget ért, „”Közösségért –
Egymásért” című projekt mellett máris elindíthatták a „Gyalogúton”-t.
Az aktuális pályázat tartalmát Dezső Gabriella projektmenedzser ismertette. Egyebek mellett arról
számolt be, hogy az önkormányzat és konzorciumi partnerei miként osztották fel egymást között a
feladatokat, s hogy milyen sok mindent végeztek el már az idén március 1-jétől július 31-ig tartott előkészítő
szakaszban is: pl. felkerestek a célterületeken harminc családot, s végül 71 embert (40 felnőttet és 31
gyermeket) vontak be a projektbe. Annak folyamán pedig mostantól nagyszámú szociális, közösségi,
oktatási, egészségügyi szolgáltatás kezdődik meg Szalántán, kiegészítve olyan tematikus fejlesztő
programokkal, melyek során az érintettek képzése, mentális-szociális felkészítése, kulturális aktivizálása
történik meg. Tanácsadásoktól a motivációs tréningekig, alkotótábortól az érzékenyítő programokig,
egészségnapoktól a tanodai foglalkozásokig sok minden szerepel a tervben; mindemellett kerti munkás-,
építőipari munkás betanító, valamint tisztítás-technológiai szakmunkás-képzésre is sor kerül. A projekt
lebonyolításában két új – szintén a pályázat keretében kialakított - helyszínre is számíthatnak: SzalántaNémetiben felújítottak egy épületet és megnyitották benne a Csillagházat, Eszterágpusztán pedig egy
mobilházat helyeztek el, amely Csillagpontként működik a jövőben.
A nyitórendezvényen mindhárom konzorciumi partner képviselője hangsúlyozta partnerségük,
együttműködésük fontosságát. A Türr István Képző és Kutató Intézet munkatársa a komplex beavatkozás
szükségességét is kiemelte, míg Hegedűs István, a Baranya Megyei Roma Önkormányzat elnöke arról
beszélt, hogy minden lehetőséget meg kell ragadni a halmozottan hátrányos helyzetben lévő roma emberek

társadalmi beilleszkedésének segítése érdekében, hiszen ha ez a segítség most elmarad, a fennálló
problémák később már nem rendezhetők, sőt, sajnos súlyosbodni fognak.
A MIOK a hátrányos helyzetű emberekért Alapítvány kuratóriumi elnökeként Nóránthné dr. Hajós Klára
a családról mint a „Gyalogúton” projekt középpontjáról osztotta meg néhány gondolatát. Hangsúlyozta, hogy
a bevontaknak igyekeznek jövőképet is adni, hogy ezek a családok a projekt lezárulta után tovább is vigyék
az elkezdett programokat, ne zárkózzanak be; ne másodrendű állampolgároknak érezzék magukat, hanem
azt, hogy ők is értékesek, érdemes nekik is tenniük a helyzetük javulásáért – és hogy van segítségük,
számíthatnak másokra, a többségi társadalom tagjaira is.
A nyitórendezvénynek már a Zrínyi utcai Csillagház adott otthont, melyet az esemény zárásaként Ronta
László plébános, tiszteletbeli esperes szentelt fel. A jelenlévők azután átmentek Eszterágpusztára, ahol
megtekintették a Csillagpontot is.
A „Gyalogúton” című projekt a TÁMOP-5.3.6.-11/1-2012-0045 pályázat keretében, 149.334.633 Ft-os
támogatásból valósul meg, 2014. március 1-je és 2015. november 30-a között. A főpályázó Szalánta Község
Önkormányzata, annak konzorciumi partnerei pedig a szalántai Roma Nemzetiségi Önkormányzat, a Türr
István Képző és Kutató Intézet, valamint a MIOK a hátrányos helyzetű emberekért Alapítvány.
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