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1. Visszatekintés 
 
A „Menjünk együtt!” – Felnémeti tanulói hálózat c. programunk szervesen 
illeszkedik alapítványunk azon tevékenységei közé, amelyek az egri Béke-
telep komplex társadalmi rehabilitációját célozzák. Azt, hogy az itt élő ci-
gány lakosság mélyszegénységét, szegénységét és annak újratermelődését 
csökkentsék, hosszú távon megszüntessék. 
 
A telep rehabilitációjának hosszú folyamata azzal vette kezdetét, hogy az 
1990-es évek második felében a telepi lakóközösség megfogalmazta gond-
jait, problémáit: nincs vezetékes víz, út, járda, a gyerekek nyakig sárosan 
érkeznek az iskolába, amit a tanárok szóvá tesznek, nem tudnak megfelelő-
en tisztálkodni, nem tudnak építkezni, lakásaikat bővíteni. Jóval később, 
2004-ben megalakult a Béke-telep Rehabilitációjáért Egyesület, amely 
alapítványunkkal együtt képviselni kezdte a telepen élők érdekeit. Ennek 
hatására Eger önkormányzata az „Eger-Felnémet városrész rehabilitációja” 
című, a Regionális Operatív Program keretében 2006-2008 között megvaló-
sított uniós pályázatból forrásokat biztosított a telepre is. A közművek fej-
lesztésével (víz-szennyvíz csatorna, gázvezeték, járdák, utak) és a házak 
alatti telkek magántulajdonba adásával megteremtődtek a telep további fej-
lődésének alapvető feltételei. Az infrastrukturális rehabilitáció befejeződött, 
az új körülmények elvben lehetővé tették a telep „felzárkózását” a közvetle-
nül mellette lévő Pásztorvölgyi kertvároshoz. 
 
A műszaki rehabilitáció viszonylag rövid ciklusával szemben a társadalmi 
rehabilitáció, az itt élő emberek erőforrásainak növelése, bővítése hosz-
szú folyamat, hiszen a telepen élő családok többségében a szegénység ge-
nerációról generációra öröklődik át. Mint ahogy a műszaki rehabilitáció is 
csak külső segítséggel, források bevonásával történhetett meg, a társadalmi 
rehabilitáció, a humánerőforrás fejlesztés sem nélkülözheti ezeket. Ez utób-
biról sajnos gyakran megfeledkeznek a közpénzekből finanszírozott intéz-
mények, különösen az iskolák. 
 
A társadalmi rehabilitáció érdekében alapítványunk 1997-től rendszeresen 
bevonja a telepi lakóközösséget különböző tevékenységekbe, programokba, 
illetve számos szolgáltatást nyújtunk számukra. Mindezek között különleges 
helyet foglal el „Menjünk együtt!” – Felnémeti tanulói hálózat c. ösztöndíj-
programunk. 
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2. „Menjünk együtt!” – Felnémeti tanulói hálózat 
 
A kétéves program céljaként azt fogalmaztuk meg, hogy a telepi közösség-
hez tartozó 13-20 év közötti fiatalok iskolai lemorzsolódását megelőzzük, 
továbbtanulásukat, szakmaszerzésüket segítsük, szociális kompetencia 
készletüket bővítsük, és gyarapítsuk a többségi társadalomban való eligazo-
dáshoz szükséges tapasztalataikat. Mindezt azért, hogy „beavatkozva” éle-
tükbe, megtörjük a szegénység újratermelődési folyamatát. 
 
A pályázati feltételek miatt sajnos azokat a gyerekeket ösztöndíjasként nem 
vonhattuk be a programba, akik bár betöltötték a 12-13 éves kort, de még 
nem jutottak el a 7. osztályig. Ugyanakkor minden tevékenységben részt 
vehettek, és részt is vettek. 
 
A program időtartama: 
2013. március 1. – 2015. április 30., amelyet 2015. június 30-ig meghosz-
szabbítottunk gazdasági szervezetek támogatásával. 
Első ciklus: 2013. április 1. – 2014. február 28. 
Második ciklus: 2014. március 1. – 2015. április 30.(június 30.) 
 
A program költségvetése: 
- 14.362.000 Ft pályázati forrás 
- 1.979.000 Ft önerő 
- 260.000 Ft gazdasági szervezetek támogatása. 
 
Egy időben, egyszerre 30 fiatal bevonására volt lehetőségünk, akikből elő-
ször 5, majd 2014 májusától 4 mentori csoportot alakítottunk ki, amelyeket 
mentorok fogtak össze, irányítottak. 
 
A programból kikerülő néhány fiatal helyére szinte azonnal új ösztöndíjas 
került, így mindig teljes létszámmal működött a projekt. A program első 
ciklusa során 30 tanulót vontunk be, közülük négyen „cserélődtek”. Az 
első időszak ösztöndíjasai közül 29 fővel újra szerződést kötöttünk a máso-
dik ciklusra, amelyből később 10 fiatal lépett ki különböző okok miatt. Az 
üres helyeket nem volt nehéz feltöltenünk, mivel a programnak nagy híre 
és vonzereje alakult ki a telepi családok körében. Szinte várólistánk volt 
azon gyerekek köréből, akik a program szabadidős és egyéb szolgáltatásait 
használták, és akik nap, mint nap kérdezgették, hogy van-e már üres hely… 
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Összesen 44 gyerekkel, fiatallal foglalkoztunk napi, heti, havi rendsze-
rességgel. Közülük   
 

a projekt teljes időtartamát, a 25 hónapot 17 fő (39%); 
22-24 hónapot, a projekt majdnem teljes tartamát 3 fő (7%); 
19-21 hónapot 2 fő (5%); 
16-18 hónapot 2 fő (5%) 
13-15 hónapot 4 fő (9%) 
10-12 hónapot 5 fő (11%) 
7-9 hónapot 5 fő (11%) 
4-6 hónapot 4 fő (9%) 
3 hónapot 2 fő (5%) töltötte ki. 
 

A programból a 25 hónap alatt 14 fő távozott a következő okok miatt: 
• tanulói jogviszony megszűnt, iskolai fegyelmi vétség miatt 

(hiányzás, gyakorlatról való távolmaradás): 2 fő; 
• az ösztöndíjas kötelességeit nem teljesítette (mentori napokon nem 

jelent meg), ezért kizártuk a programból, de tanulmányait folytatja:  
2 fő; 

• elköltözött a településről: 4 fő; 
• saját elhatározásból kilépett a programból, de tanulmányait folytatja: 

2 fő; 
• befejezte a középiskolát, szakmát szerzett, tanulói jogviszonya meg-

szűnt: 4 fő. 
 

2.1. Az ösztöndíjprogram működése  
  
A program működésének keretét a mentori csoportok adták. Az egyes 
csoportokhoz tartozó ösztöndíjasok a hét adott napján találkoztak egymással 
és a mentorukkal alapítványunk közösségi házában. Ekkor beszámoltak a 
velük történtekről, megbeszélték iskolai, családi, párkapcsolati és egyéb 
problémáikat, megnézték az e-naplókat és az iskolai ellenőrzőket. Együtt 
tanultak, házi dolgozatokat készítettek, és közösen játszottak, vagyis indi-
rekt módszerekkel is tanultak. Ezek a foglalkozások talán a tanulószobához 
hasonlíthatóak, de személyességükben, hangulatukban és felépítésükben 
nagyon különböztek attól. 
Az ösztöndíjasok más mentor és mentori csoport foglalkozásain is részt 
vehettek. Szívesen részt is vettek, és kértek segítséget például sürgős, más-
napi leckéjük elkészítéséhez. 
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Suha Péter 

Suha Zsolt Váradi Zoltán Váradi Viktor 

Varga Gusztáv Béla 

Suha Bence 
Suha Natália 

Varga János 

Suha Natália,       2014. március  
                              2014. december 
Balogh Alex          2014. április 
Váradi Zoltán      2014. május 
Malácsik Béla      2014. június 
Bari Julietta         2014. július 
Barta Betti csoportja 
                              2014. augusztus 

Bari Norbert       2014. szeptember   
Burai Adolf,        2014. október 
Csipkés Attila,    2015. január 
Bari Ramóna,     2015. február 
Csipkés Katrin,  2014. március 
Burai Nikoletta  2015. április 
Suha Zsolt           2015. május 

A Hónap Ösztöndíjasa elismerésben részesültek: 
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Koncsik Adrienn 

Koncsik Fanni Malácsik Béla 

Nagy Dzsenifer 

Malacsik Zsanett 

Rostás Döniz Radics Roland 

Gáspár Elizabeth Horváth Regina 

Puporka Dzsenifer Pusomai Melinda 

Rácz Márk 
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A mentori foglalkozásokat különórák egészítették ki, amelyek a tehet-
séggondozást vagy a felzárkóztatást szolgálták. Ez utóbbi nem örvendett 
nagy népszerűségnek, az órákról sokszor távol maradtak a diákok („beteget” 
jelentve). 

 
„B. már úgy érkezett meg, hogy szeretne azzal a számítógépes, földrajzos 
játékkal játszani, amivel Gábor bácsival szokott. Végül honfoglalóztunk 
Zalánnal, B-vel és P-vel. Aztán megérkezett P., és elkezdtünk a kvízjáték-
kal játszani. Végül csocsóztak még az ösztöndíjasok. Közben megbeszéltük 
a hét eseményeit. 
B. rendkívül lelkes volt, viszont valódi erőfeszítést már nem tett bele a 
játékba, mert csak tippelgetett, nem igazán gondolkozott el a válaszokon. 
P. nagyon szokta élvezni a kvíz kérdéseket, mert elég sokra tudja a választ 
és ez sikerélmény a számára, míg B-nek épp ellenkezőleg. 
B. nehezen viseli a kudarcot, ha kiderül, hogy azért vannak hiányosságai, 
viszont pont ez ösztönzi arra is, hogy megtanuljon dolgokat.” 
 

(Feljegyzés mentori foglalkozásról: Barta Bernadett, 2014. november 6.) 
 

„M.-mel megbeszéltük, hogy milyen lehetőségei vannak, mivel kiiratkozott 
a Kereskedelmiből. Megpróbáltam neki segíteni, hogy be tudjon iratkozni 
a Bornemisszába, hogy legalább a matek érettségire tudjon készülni, és 
jövőre el tudjon kezdeni egy szakmát. 
D. említette, hogy nehezen jön ki az osztálytársaival, pedig alig vannak az 
osztályban. Szinte egyik osztálytársával sincs jóban, és piszkálják egymást.  
D.-vel akkor lehet jól elbeszélgetni, ha éppen nincs bevonódva semmilyen 
társas tevékenységbe, mert egyébként nagyon szeret mindenben benne 
lenni, és nem akar semmiből kimaradni.” 
 
(Feljegyzés mentori foglalkozásról: Barta Bernadett, 2014. november 13.) 

 
„Többféle kinyomtatott rajz közül választhattak, amiknek egy-egy részét 
vagy teljes egészét másolhatták le. Minden egyes gyerek a saját rajzstílu-
sát alkalmazva. A hangulat itt még jobb volt, mivel nemcsak a saját ösz-
töndíjasaim, hanem más csoportokból is csatlakoztak, és nagyon jól érez-
ték magukat. A végén már saját rajzokat készítettek, és mutogatták egy-
másnak. Minden résztvevő ösztöndíjas egymás munkáit megfigyelve pró-
bált minél jobb rajzot készíteni. Vehetjük úgy is, hogy szinte versenyeztek 
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egymással. Nagyobb közösségben, ahol összejönnek, sokkal felszabadul-
tabban tudnak viselkedni. Ez a felszabadultság nagyban elősegíti a jó 
hangulat kialakulását.” 
 

(Feljegyzés mentori foglalkozásról: Balogh Attila László,  
2014. március 14.) 

 
 
„A gyerekek egymás után érkeztek a foglalkozásra, mindenkinek egy kis 
történelem órát tartottam. Megpróbáltam az aktuális történelem leckéik-
ről úgy mesélni, hogy egy kicsit felkeltsem a kíváncsiságukat a történelem 
iránt. A végén pedig egy kis kortárs irodalmi rappet mutattam nekik. 
„Akkezdet Phiai” rapp csapat pár dalát néztük meg (Az együttes és a 
slam poetry érettségi tétel volt egy pécsi gimnáziumban, és ennek okán 
kíváncsi voltam, mennyire érdekli őket ez a fajta költészet). 
Jól érezték magukat, a szokásos nevetgélés, meséltek az iskolában történt 
eseményekről. V. nagy meglepetést okozott nekem. A rappeket hallgatva 
elkezdett utána keresni az ilyesfajta zenéknek az interneten, és a végén 
mutatott olyan verseket is, amelyeket ő szeret. 
M. nem jelent meg a mentori napon, a közös programokon mindig részt 
vesz, de a mentori napokon sokszor hiányzik.” 
 

(Feljegyzés mentori foglalkozásról: Farkas Zalán, 2014. október 9.) 
 

A heti iskolás légkör után az ösztöndíjasok péntekenként a „Péntek 
Esti Party-n” (az ifjúsági klubban) önfeledten szórakozhattak, buliz-
hattak barátaikkal, testvéreikkel közösen. A programot maguk állították 
össze, így volt csocsó, billiárd, malom, ping-pong bajnokság, filmnézés 
pattogatott kukoricával, számos közös társasjáték (Activity, Jenga, Twister, 
Szerencsekerék, Scrabble és egyebek). És persze sok-sok zene tánccal…  
 
„Csak gyerekek vettek részt az eseményen. Nemcsak az ösztöndíjasok, 

hanem azok ismerősei és családtagjai is ott voltak a legvégéig. A korukat 
tekintve úgy kb. 10-től 19 éves korig voltak jelen a résztvevők. A prog-
ram célja a játék, szórakozás volt legfőképpen. Egy kis újdonságot mutat-
ni, nyújtani azoknak, akiknek nem áll rendelkezésükre efféle szórakozás 
(pl. X-Box verseny). Már a kezdés ideje előtt voltak ott gyerekek, akik 
már a partira érkeztek. Már a parti előtt is játszottak, és csak azt folytat-
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Csipkés Attila 
Csipkés Katrin 

Farkas Angelika 

Farkas Dávid 

Csoszó Amanda 

Danyi Dezső Farkas Erik 

Ferencz István 

Farkas Patrícia Farkas Napsugár 

Farkas Sándor Gara Máté 
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                      Ösztöndíjasok: 
 

Balogh Alex 

Bari Juiletta Bari Norbert 

Bari Ramóna 

Barkóczi Marietta Burai  Adolf 

Burai Nikolett Csikós Melánia 

Balogh Krisztián Balázs Elemér 

Barkóczi János 

Burai Amanda 

7  

„Menjünk együtt!” – Felnémeti tanulói hálózat  SMÖA-2012-0221                    

ták egy verseny keretein belül. A játék során mindenki választott ma-
gának egy ellenfelet. Rájuk bíztam, és nagyjából egy szinten álló sze-
mélyekkel álltak párba. Aki veszített, az kiesett, és így tovább addig, 
amíg csak egyikük maradt. Több játékot sikerült lebonyolítani az este 
folyamán, így mindenki többet is játszhatott, és mindenki-mindenki 
ellen kiállhatott. 
Voltak szép számmal résztvevők, viszont közel sem annyian, mint az 
előző alkalmakkor. Ez betudható az akkori rossz időnek, mivel hideg 
is volt, fújt a szél, és még esett is. De akik ott voltak, szinte mindenki 
a legvégéig jelen volt, és jól szórakozott.” 
 

(Feljegyzés Péntek Esti Party-ról: Balogh Attila László,  
2014. október 24.) 

 
A hétvégeken a mentori csoportok külön-külön vagy együtt közös 
programokat szerveztek: felfedezték a várost, új dolgokat, új lehető-
ségeket próbáltak ki. A legnépszerűbbek közé tartozott a strand (az 
élményfürdő), a Palacsintavár, a cukrászda, a szalonnasütés, a közös 
főzés, a McDonald’s. De már otthonosan mozognak színházban, múze-
umban, moziban, könyvtárban, nagyvárosokban és különböző intézmé-
nyekben is. Legfőképpen persze azt szerették az ösztöndíjasok, ha 
Egert is elhagyjuk, és új városokat, helyeket, országokat ismerhetnek 
meg. Voltunk Budapesten, Debrecenben, Romániában, Lengyelország-
ban és Szlovákiában is. 
 

„A programon roma fiatalok vettek részt (19 fő), főleg svájci ösztön-
díjasok és testvéreik. Az életkori megoszlás 5-18 év között volt. A 
program kapcsolatteremtés, beszélgetés és közösségépítés céllal szer-
veződött főként, ezen túl pedig látókörbővítés és szociális készségfej-
lesztés volt a cél.  
A program nagyon jó hangulatban telt, és maximálisan teljesítette a 
kitűzött célokat. Az asztaloknál volt lehetőség a beszélgetésre, egy-
más jobb megismerésére. Ugyanakkor az éttermi környezet már ma-
gában lehetővé tette a szociális készségfejlesztést, magatartási minták 
eltanulását is. 
A résztvevőkkel a Béke utcai SZETA közösségi ház előtt találkoztunk. 
Mindenki időben érkezett, így sikerült elérni a kinézett helyi járati 
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buszt. Mindenki nagyon izgatott volt, egyfolytában az étlapról és a hely-
ről kérdezgettek. 
Sikerült időben odaérni az étterembe és szerencsénkre volt elég szabad 
asztal, bár nem tudtunk mindannyian egymáshoz közel ülni. Gyorsan 
kialakultak az asztaltársaságok, hogy ki melyik asztalhoz ül és kivel. 
Izgatottan rendeltek, majd pedig mindenki türelmetlenül várta, hogy 
megérkezzen a rendelése. Mindenki elégedett volt az étellel, sőt, sokan 
tudtak volna még enni. Többen mondták, hogy máskor is szívesen eljön-
nének ide. 
Az éttermi rendelés és kiszolgálás menete sok mindenkinek újdonság, 
vagy legalábbis szokatlan volt, ezért is fontos az ilyen programok szer-
vezése.” 
 

(Feljegyzés közösségi programról (Palacsintavár): Barta Bernadett,  
2014. augusztus 23.) 

 
 

„A program az azt megelőző héten került meghirdetésre, mint meglepe-
tés. Az ösztöndíjasok pozitívan, izgatottan reagáltak a meglepetés prog-
ram hírére. A programot Nagy Ildikó, budapesti rendőrfőhadnagy tar-
totta. Közel 20 ösztöndíjas jött el, továbbá itt voltak a mentorok is. 
A program célja, hogy különböző gondolkodtató feladatokat kell megol-
dani csoportosan, tehát a többiekre is oda kellett figyelni a feladatok 
megoldása során. Ilyenkor megmutatkoznak a szervező, vezető és a 
szórakozottabb, esetleg destruktívabb személyiségek is. 
Az ösztöndíjasok nagy része időben megérkezett, izgatottan várták a 
meglepetés programot. Sokan meglepődtek mikor kiderült, hogy a prog-
ramot egy budapesti rendőrnő fogja tartani. Nagy Ildikó bemutatkozott, 
és már rögtön utána be is vont mindenkit ismerkedős játékokkal, ami-
ben meg kellett jegyezni egymás nevét, tulajdonságokat, illetve muto-
gatni is kellett. A program kint folytatódott az udvaron. Egy játék kere-
tében ki kellett szökni az Alcatrazból, olyan módon, hogy egymást kel-
lett segíteni: először a legnagyobbat kellett átemelni a falon, majd fo-
lyamatosan a kisebbeket, legvégül pedig a legkisebbet kellett áthúzni a 
falon. Majd egy hasonló feladat volt a lávató közepére elhelyezett cso-
koládé kimentése is, amit összekötött ruhadarabokkal kellett felemelni, 
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hez szükséges szervezeti és infrastrukturális háttér a rendelkezésünkre 
áll: saját ingatlannal, közösségi házzal rendelkezünk, amely alkalmas 
különböző foglalkozások, programok megtartására, és amit az ösztöndí-
jasok ma már otthonosan használnak. Ugyanakkor szükséges legalább 1 
főállású szakember, amely kulcsemberként összefogja, koordinálja a 
fiatalokat, segít intézni ügyes-bajos dolgaikat, és figyelemmel kíséri, 
számon tartja iskolai előmenetelüket. Erre a feladatra egyik mentorunkat 
kérjük fel, akit pályakezdőként a munkaügyi központ bértámogatásával 
(GINOP program) tudunk alkalmazni. Mivel ez is csak ideiglenes megol-
dás, tovább keressük azokat a forrásokat (adományok, pályázatok, saját 
bevételek), amelyek lehetővé és kiszámíthatóvá teszik a program hosszú 
távú működését. Alapítványunk kapcsolatrendszerén keresztül az ösztön-
díjasok számára továbbra is tudunk olyan programokat biztosítani, ame-
lyek különleges élményeket nyújtanak, de nem kerülnek (sok) pénzbe. 
 

Az ösztöndíjprogrammal jelentős szakmai felelősséget vállaltunk 
magunkra, és ezt menet közben ismertük fel. Fontos kérdés: szabad-e 
magukra hagyni azokat az ösztöndíjasokat, akik jelenleg benne vannak a 
"rendszerben", és mit mondjunk azoknak a gyerekeknek, akik alig vár-
ják, hogy ők is ösztöndíjasok lehessenek. A válasz egyértelmű: a prog-
ramot folytatni kell annak érdekében, hogy a telepi gyerekek kitör-
hessenek a mélyszegénységből. 
 

A projekt lehetőséget adott arra, hogy kidolgozzunk és kipróbáljunk egy 
olyan szakmai koncepciót, amely a peremhelyzetű gyerekek esélyeinek 
javítását szolgálja. Ebben igen fontos, szimbolikus jelentősége van az 
"ösztöndíjprogram" elnevezésnek, amely csoport- és identitásképző té-
nyezővé vált ("svájci ösztöndíjas vagyok"). A megszerzett tapasztalato-
kat, az új tudásokat hasznosítani fogjuk a program folytatása során… 
 

 
. 

Mentoraink voltak: 
 

Balogh Attila László, Bajzát Mária, Barta Bernadett,  
Farkas Zalán, Hajdu Dávid,  

Hajdúné Ónodi Éva, Molnár Anikó 
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csolati hálójuk bővüléséhez, értékrendjük módosulásához, kulturális tő-
kéjük gyarapodásához. Olyan ismeretekre, készségekre, képességekre 
tettek szert, amelyek saját személyiségük részévé váltak, és amelye-
ket gyerekeiknek is átörökítenek majd. 
 

A gyerekek és családjaik életének szerves részévé vált a program. A 
rendszeres tevékenységeket, ha lassan is, és szigorú következetességgel 
betartatva, de megszokták. Minden héten mentori foglalkozás, különóra, 
péntek esti parti van. Minden hónapban havi megbeszélést tartunk, ame-
lyen részt kell venniük. Minden hónapban csak egy alkalommal van nyit-
va a házi pénztár, és akkor kell felvenni az ösztöndíjat, a bérletet. Meg-
bízhatóbbá és felelősségteljesebbé váltak, kinyíltak ők is, és kinyílt körü-
löttük a világ…  
 

Az ösztöndíjasok és szüleik nagyon büszkék voltak (most is azok) az 
"ösztöndíjas létre". Olyan csoporttá váltak a telepi családok és gyerekek 
(mint közvetett célcsoport) szemében, ahová mindenki szeretett volna, 
szeretne bekerülni. Mind a szülők, mind a gyerekek tudják, hogy számos 
olyan szolgáltatásban részesülhetnek, amelyek segítik a gyerekek fejlődé-
sét. Ugyanakkor a készpénz ösztöndíjon kívül a béke-telepi közösséghez 
tartozó összes fiatalt és gyereket igyekeztünk bevonzani a közösségi ház-
ba és programjainkra. Ez jórészt sikerült is…  
 

Alapítványunk korábban is foglalkozott a telepi gyerekek és fiatalok 
fejlesztésével, de ilyen szisztematikus, következetes és rendszerszerű 
programra anyagi okok miatt még nem volt lehetőségünk. A megva-
lósítás során, látva az eredményeket, arra jutottunk, hogy a programot 
nem fejezzük be 2015. február végén, hanem a tanév végéig meghosszab-
bítjuk. Ennek érdekében projekthosszabbítást kértünk 2015. április 30-ig. 
A többletköltségeket részben a pályázati forrásból, részben saját bevétele-
ink terhére és adományokból fedeztük. Az utolsó két hónap (május, júni-
us) finanszírozását saját bevételeinkből és adományokból biztosítottuk, 
valamint önkéntes munkára is építettünk (a mentorok és a különórákat 
tartó tanárok ezt vállalták). 2015 márciusában kezdtük meg az adomá-
nyok kérését az ösztöndíjprogram folytatására. Akciónk néhány gazdál-
kodó szervezet figyelmét felkeltette, amelyek néhány tízezer forintos 
támogatásokkal hozzájárultak a program folytatásához. 
 

A programot folytatni kívánjuk, hiszen látjuk, hogy ezeknek a gyere-
keknek szükségük van iránymutatásra, segítségre, mindennapjaik 
koordinálására és közösségük fejlesztésére, megszervezésére. Az eh-
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és kiegyensúlyozni a helyéről. A program vége felén mindenkin látszott, 
hogy az újabb és újabb feladatokat ő szeretné elsőre megoldani, és meg-
osztani a többiekkel a helyes megoldásokat. Bár a feladatokat egytől 
egyig megoldottuk, a dolog lényege lassabban ragadt meg: meg kell hall-
gatni mindenki ötletét, mindenki véleményét, és oda kell figyelni egymás-
ra. A leghangosabb nem mindig a legokosabb. A játékok végeztével sokan 
mondták, hogy Ildikó nagyon barátságos volt, és várják a következő alkal-
mat. 
Mindenképpen figyelemreméltó, hogy azok, akik csendesebbek, most meg-
csillogtatták képességeiket a különböző játékok során, így a gyerekek egy-
más rejtett oldalait is megismerték. Negatív tapasztalat volt, hogy sokan 
megijedtek a szerepléstől, páran elmentek a program ideje alatt. Azonban 
aki jelen volt, és részt vett a játékokban, az minden kétséget kizáróan él-
vezte azokat.” 
(Feljegyzés közösségi programról (Bűnmegelőzési élménypedagógiai fog-

lalkozás): Hajdu Dávid, 2014. március 21.) 
 
 
Minden hónapban „ösztöndíjas megbeszélésre” kerül sort. Ezeken érté-
keltük az ösztöndíjasok előző havi teljesítményét, és ennek függvényében 
kapták meg készpénz ösztöndíjukat (hol kevesebbet, hol többet). 2014 feb-
ruárjában bevezettük a Hónap Ösztöndíjasa címet, amelyet a szakmai cso-
port ítélt oda. A kiválasztás szempontjai a következők voltak: 1) minden 
mentori foglalkozáson, közösségi programon való részvétel; 2) iskolai telje-
sítmény (legalább) szinten tartása; 3) közösségért végzett munka (takarítás, 
kertrendezés, összepakolás, közösségi program előkészítése, segítség má-
soknak a tanulásban stb.). 
 

„A havi megbeszélésen megvitatásra kerültek a budapesti kirándulás ese-
ményei. Sajnos nem mindenki tanúsított igazi megbánást a viselkedésével 
kapcsolatban. A megbeszélésen most kevesebb hangsúlyt kapott a havi 
teljesítmény a friss események miatt. (…) A legtöbben most olyan csend-
ben ültek, ami nagyon ritkán szokott előfordulni havi megbeszélésen. Jó 
volt, hogy itt közösen, minden ösztöndíjassal egyszerre sikerült megbe-
szélni a budapesti kirándulás eseményeit.” 

(Feljegyzés havi ösztöndíjas megbeszélésről: Barta Bernadett,  
2014. október 5.)  
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2.2. Eredmények, hatások 
 
A 44 ösztöndíjas közül, akikkel szerződést kötöttünk, 42 esetben si-
kerrel jártunk, mivel általános vagy középiskolás tanulmányaikat 
folytatják, befejezik, továbbtanulnak. Két esetben nem tudtuk kompen-
zálni a korábbi hátrányokat. 
 
Az első és második ciklusba bekerült ösztöndíjasok (44 fő) közül 
• iskola tanulmányait befejezte a 10. osztály után: 3 fő 
• szakmát szerzett (befejezte a középiskolát), nem tanult tovább:  4 

fő 
• érettségit szerzett: 1 fő (2014) 
• jelenleg általános iskolás: 12 fő ebből 3 fő nyolcadikos (2 fő érett-

ségit adó középiskolában tanul tovább); 9 fő hetedikes (3 fő osz-
tályismétlő). 

• jelenleg szakmát tanul: 12 fő 
• érettségit adó középiskolai osztályban tanul: 12 fő, (ebből 3 fő 

2015-ben érettségizett). 
 
A fenti adatok azt bizonyítják, hogy a Béke-telep zárt közösségébe a pro-
jekt segítségével sikerült elfogadtatnunk az érettségi megszerzésének 
fontosságát, mint követendő közösségi mintát. Ezáltal egy nagyon nehéz 
és fontos akadályt küzdöttünk le, hiszen korábban mind a szülők, mind a 
gyerekek ezt képtelenségnek tartották. Ma is sokan vannak még olyanok, 
akik nem tartják magukat képesnek az érettségire. 
 
 
Az iskolai végzettség emelkedésének lehetőségét a program jól szol-
gálta. Szakmai meglátásunk szerint ebben fő szerepet kapott a mentor 
és az a rendszer, amelyet felépítettünk ösztöndíjasaink köré. A támo-
gatás segítségével mentorokat tudtunk alkalmazni, akik heti rendszeres-
séggel nyomon követték az ösztöndíjasokat, irányították őket, és időnként 
nyomást is gyakoroltak rájuk egy-egy foglalkozáson, különórán való 
részvétel érdekében. Tartották a kapcsolatot az osztályfőnökökkel és a 
szülőkkel. A mentorok az ösztöndíjasok "őrangyalai" voltak, akik nem-
csak ismereteket adtak át, hanem értékeket és mintákat is közvetítettek. 
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mentor is került a munkatársak közé, akinek belépése és működése 
segített megfogalmazni a mentorral kapcsolatos elvárásokat: 1) érték- 
és információközvetítő, határozott személyiség; 2) legyen olyan általá-
nos műveltsége, hogy minden tantárgy esetén tudjon legalább alapszin-
ten segíteni; 3) életkorban közel álljon a mentorálltakhoz; 4) saját kö-
zösségi tapasztalatokkal rendelkezzen; 5) a mentorálltak önmagáért 
(személyiségét) respektálják, és ne a szerepéért. 
 
Az ösztöndíjasok szabálykövetésével is küszködtünk. Többségük 
nem vette komolyan a kötelező programokon való részvételt (heti men-
tori foglalkozás, havi ösztöndíjas megbeszélés, havi 2 alkalommal kö-
zösségi program). Ezért elsőként bevezettük a teljesítmény arányos 
ösztöndíj kifizetést, vagyis kötelezettség mulasztás esetén levontunk az 
ösztöndíjból, kimagasló teljesítmény esetén pedig plusz összeg járt.  
 
További problémát jelentett, hogy a készpénz ösztöndíjakat és a 
bérleteket nem vették át a megadott időben. Megoldásként azt vá-
lasztottuk, hogy a havi ösztöndíjas megbeszélést összekötöttük a bérlet 
és az ösztöndíj kiosztásával. Csak az vehette át az ösztöndíját és bérle-
tét, aki részt vett a havi találkozón. Ellenkező esetben csak a következő 
hónapban kapta meg a pénzét. A módszer bevált, bár eleinte próbálkoz-
tak azzal, hogy beküldték szüleiket vagy testvéreiket, de mivel nekik 
sem adtuk át, így szabálykövetőkké váltak. 
 
 

6. Összegzés  
 

A program során az iskolai tanulás segítése mellett fontos szerepet 
kapott a többségi társadalomban való „közlekedés” fejlesztése. Kü-
lönböző kis- és nagycsoportos programokkal erősítettük az ösztöndíja- 
sok szociális kompetenciáit. Mindezek során újabb és újabb helyzetek-
ben találták magukat, amelyekben új viselkedési és magatartási mintá-
kat kellett „ellesniük” és alkalmazniuk. A cigány gyerekek ugyanis 
hiába rendelkeznek viszonylag jó szakmával, ha kapcsolati hálójuk az 
etnikus határokon belül marad, vagy nem ismerik az integrált környezet 
viselkedési szabályait, nem tudnak bejutni a munkaerő-piac centrális 
részeibe. 
Tehát mindazon programok, amelyek "kivitték őket a külvilágba", hoz-
zájárultak személyiségük és szociális kompetenciáik fejlődéséhez, kap-
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túl érdeklődésüket is sikerült felkeltenünk. Legemlékezetesebb élményem 
az Eger- Szomolya- Bogács gyalogtúra volt, ahol a nagy táv kihívásán 
túl, a turista térkép jelzéseinek érzelmezése is fokozta az izgalmat.  
A legszebb, legmeghatóbb pillanatok számomra azok voltak, amikor az 
egyik mentorálltamat láthattam a középiskolai ballagásán, a színpadon 
állva, osztálya nevében búcsúzni, valamint, hogy egy másik diákunk sza-
lagavatóján megnézhettem a nyitótáncot, amiben több ösztöndíjasunk is 
szerepelt. A két év alatt szoros érzelmi kapcsolat alakult ki közöttünk. 
Nagyon megszerettem őket. Hiányozni fognak.”  
 

Molnár Anikó  
 

 

5. Néhány a problémák közül 
 

Nehézségekkel is szembe találkoztunk. A projekt első évében azt tapasz-
taltuk, hogy az ösztöndíjasokban nincs ambíció, beálltak egy alacsony 
teljesítményszintre, és ezzel elégedettek voltak. Hiányzik belőlük az 
egészséges versenyszellem. Ennek elméleti és gyakorlati hátterével és 
előtörténetével teljesen tisztában voltunk, szakmailag megmagyaráztuk, de 
nem nyugodtunk bele, mert mégiscsak teljesítményre kívántunk ösztönöz-
ni őket. Az ösztöndíjakból való pár száz forintos levonás, hozzáadás mód-
szere ezen nem segített.  
Ezt követően 2014 februárjától bevezettük a Hónap Ösztöndíjasa címet, 
amely egy képkeretes fényképpel, porcelán figurával és apró édességgel 
párosult. Ez, illetve főként a díj „átadási ceremóniája” varázsütésként ha-
tott. Ünnepélyes keretek között, az egész közösség előtt adtuk át a „Hónap 
Ösztöndíjasa” címet, honlapunkra és Facebook oldalunkra is kikerült a hír. 
A közösség, a nyilvánosság előtti dicséret, elismerés meghozta a kívánt 
eredményt. A módszer hatékonynak bizonyult a közösségi kohézió és az 
egyéni ambíciók fejlődésére is. A következő hónapokban szinte minden 
ösztöndíjas "hajtott" a címre.  
 
Indulásakor első problémaként a mentori szerep tisztázásának kérdé-
se merült fel. A mentori feladatokat láttuk, de azt nehezen fogalmaztuk 
meg, hogy ezt milyen szerepből közelítsük meg. A pedagógus és szülői 
szerepeket kizártuk, és a mentort inkább idősebb „barátként” definiáltuk. 
Egy év tapasztalat után felismertük, hogy a "szerepből” való kiindulás 
téves megközelítésnek bizonyult.  
Az ösztöndíjasok személyes és nem „szerep-kapcsolatokra” vágytak. Új 
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Tanulmányi eredmények 
 
A pályázati kiírás szerint az ösztöndíjasoknak vállalniuk kellett tanul-
mányi eredményeik javítását, de legalábbis szinten tartását, valamint 
igazolatlan és igazolt hiányzásaik csökkentését. Ez utóbbi esetében nem 
álltunk nagyon rosszul, mivel csak 5 fiatal rendelkezett tetemes mennyisé-
gű igazolatlan hiányzással az induláskor. Ezt sikerült minimális szintre 
csökkentenünk. 
 
A tanulmányi eredmények, a tantárgyi jegyek javítása nehezebb fela-
datnak bizonyult. Az ösztöndíjasok többsége korábbi iskolai tapasztalatai 
alapján igen alacsony szintre tette a mércét, és azzal meg is elégedett. A 
tanulásba történő befektetéstől többségük idegenkedett, csak tűzoltásra volt 
hajlandó, vagyis szinte csak a bukástól való menekülésre fordítottak ener-
giát.  
Ennek ellenére jelentős részüknek javult a tanulmányi átlaga, amely annak 
a légkörnek köszönhető, amelyben mindig az iskola volt a fő téma, és 
amely körülvette őket a szakmai munkatársak által. (Adatforrás: ösztöndí-
jasok félévi és év végi bizonyítványai.) 
 
 

Tanulmányi eredmény javult 
 

Tanulmányi eredmény nem változott 
 

Hiányzás csökkent 
 

Hiányzás nem változott 
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3. Hogyan látják az ösztöndíjasok? 
 
Az ösztöndíjasokkal 2015 februárjában kérdőívet töltettünk ki annak 
érdekében, hogy lássuk, miként vélekednek a programról, mit tartanak 
fontosnak, és hogyan látják saját magukat a projektben. A kérdőívre az a 
30 fő válaszolt, aki a kitöltés időpontjában ösztöndíjas jogviszonnyal 
rendelkezett. A "Mi volt számodra a legfontosabb az ösztöndíjprogram-
ban" kérdés válaszai alapján az alábbi rangsor alakult ki (többet lehetett 
bejelölni): 

További 15 kérdés esetében 1 és 7 közötti skálán adhatták meg válaszai-
kat a fiatalok, kifejezve azt, hogy adott területen mennyire volt számukra 
hasznos az ösztöndíjprogram. Az 1-es érték azt jelenti, hogy egyáltalán 
nem, a 7-es azt, hogy teljes mértékben egyetértenek a megfogalmazott 
állítással.  
 
Azt, hogy miben jelentett előrelépést a program az ösztöndíjasok 
számára, ezekkel az értékelésekkel érzékeltetjük. A következő két 
ábrán azoknak az arányait tüntettük fel, akik kedvező válaszokat adtak, a 
hétfokú skálán 5-ös vagy magasabb értéket jelöltek meg; számukra tehát 
valamilyen szempontból hasznos volt, segített a projekt.  
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tapasztalatot szereztek a projekt során.  
Megtanultunk nagyobb szabású programokat szervezni, megtanultuk azt, 
hogyan kell a tőlünk fiatalabb generációval beszélni, megtanultuk azt, 
hogyan kell bizonyos konfliktusból eredő problémákat megoldani, illetve 
megtanultuk azt, hogy a szegénységben élő fiataloknak sokkal nehezebb 
minden. Sajnálom, hogy a program véget ért. Remélem, a későbbiekben 
újra indul a „Menjünk együtt!" – Felnémeti roma tanulói hálózat.” 

 

Farkas Zalán  
 

„2014 márciusától voltam mentor augusztusig, és 
rengeteg élményben volt részem. Remek érzés 
volt, hogy kezdetektől elfogadtak az ösztöndíjasok, 
a többi mentor, és szinte kivétel nélkül mindenki-
vel jó kapcsolatot alakíthattam ki. Mivel alig pár 
év különbség van köztem és az idősebb gyerekek 
között, így többekkel barátságot is kötöttem. Mivel 
korábban hasonló munkát még nem végeztem, én 
is rengeteget tanultam, és a személyiségem is so-

kat fejlődött ez idő alatt. Érdekes volt számomra testközelből figyelni a 
felnémeti és egri hátrányos helyzetű gyerekek szokásait, hogy mivel ütik 
el a szabadidejüket, baráti köreiket, személyiségüket, történeteiket és nem 
utolsó sorban a humorérzéküket is, hiszen mindig jó hangulatban teltek a 
délutánok és a programok. Valószínűleg a programnak köszönhetem, 
hogy most egyetemi tanulmányaim alatt is vállaltam közösségi feladato-
kat, és jövőre csoportvezető leszek, hogy az új elsőéveseket láthassam el 
tanácsokkal. Nagyon jól éreztem magam mentorként, sokat kaptam a 
programtól, hiszen az ott szerzett tapasztalatokat már most is, és remélem 
később is tudom majd használni életem során.” 

 

Hajdu Dávid  
 

„Ez a program óriási lehetőséget biztosított arra, 
hogy megakadályozzuk az iskolai lemorzsolódást. Ez 
volt az egyik legnagyobb siker. A közösségi progra-
mokon keresztül, a kulturális rendezvények (mozi, 
színház, kiállítások), külföldi utazások, nyári tábo-
rok során lehetőségünk volt arra, hogy megmutas-
suk a gyerekeknek a telepen túli világ egyes szeleteit 
és ezeket megszerettessük velük. Az élményszerzésen 
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jövőben. Nagyon sok rossz és jó dolog is történt ezeken az eseményeken, 
de mindenki máig hajtogatja ezeket a sztorikat, amiken inkább csak neve-
tünk. Végezetül nagyon hosszú volt ez a kicsit több mint két év. Sajnos 
voltak, akik lemorzsolódtak ez idő folyamán, de akik maradtak, felejthe-
tetlen élményekkel gazdagodtak, amikre szívesen emlékezhetnek majd 
vissza a jövőben, ahogyan azt én is tenni fogom.” 

 

Balogh Attila László  
 

„Az ösztöndíjas program során nem csak az ösz-
töndíjasok tanultak sok mindent. Mentorként is úgy 
érzem, hogy sok tapasztalatot gyűjtöttem az együtt-
működésről, felelősségről, a közösség erejéről. 
Rengeteg közös élményben volt részünk, így a kö-
zös túrázásokat, kirándulásokat, külföldi utazáso-
kat és sok egyéb programot nem fogjuk egyhamar 
elfelejteni. A nagy beszélgetések, közös játékok is 

maradandó emlékek, amikre mindig szívesen gondolok majd vissza. A 
tanulásra legtöbbször nagyon nehéz volt rávenni az ösztöndíjasokat, pe-
dig aztán mindig hasznosnak bizonyult a rá fordított idő. Nem is lehet 
röviden összefoglalni, mennyi minden történt velünk ebben a két évben, 
megéltünk sikereket és kudarcokat, és sokat tanultunk a  hibáinkból is. 
Biztos vagyok benne, hogy nagyon fog hiányozni az ösztöndíjasokkal 
együtt töltött idő. Remélem a program lezárulta után is lesz lehetőségünk 
a kapcsolattartásra. Hálás vagyok, hogy részese lehettem ennek a  prog-
ramnak, és köszönöm a sok élményt és tapasztalatot, amivel gazdagabb 
lettem általa.” 

Barta Bernadett  
  

„A programban 2014 szeptemberétől vettem részt, 
így kevesebb, mint egy évet töltöttem a gyerekekkel 
mentorként. Korábban történelem és angol különórá-
kat tartottam a fiataloknak önkéntesként, így már pár 
ösztöndíjassal előbb megismerkedtem. Az ösztöndí-
jasok számára, illetve számomra is, a program na-
gyon sok élményt nyújtott. A rengeteg kirándulás és 
közösségi program során nagyon sok településen 

jártunk, aminek alkalmaival rengeteg tudást és élményt is szereztünk. 
Úgy gondolom, hogy nem csak a gyerekek, hanem a mentorok is rengeteg 
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Bár az ösztöndíjasok válaszait nem minden esetben támasztják alá objektív 
tények, kiváltként a tanulmányi eredmények tekintetében, mégis el kell fo-
gadnunk, és figyelemre méltónak kell tartanunk szubjektív vélekedésüket 
önmagukról, önmaguk előrehaladásáról. Ezek a válaszok a projekt komplex 
(mentális, pszichés, morális), fejlődésükre gyakorolt hatását tükrözik. Alátá-
masztják azt is, hogy sikerült olyan „iskolás” atmoszférát teremtenünk a 
fiatalok köré, amely pótolta az "otthoni, kevésbé iskolás légkört".  

Jobb lett a tanulmányi eredményem. 
 

Könnyebb a pályaválasztás, szakmaválasztás. 
 

Kevesebb vitába keveredtem a tanárommal. 
 

Jobban értem a tananyagot. 
 

Többet tanulok. 
 

Javult a kapcsolatom az osztálytársaimmal. 
 

Kevesebbet hiányzom az iskolából. 
 

Javult a kapcsolatom a tanáraimmal. 
 

Kevesebb vitába keveredek az osztálytársaimmal. 

Több közösségi programban veszek részt. 
 

Új helyeket ismertem meg. 
 

Nyitottabb, érdeklődőbb lettem. 
 

 Többféleképpen töltöm a szabadidőm. 
 

Szorgalmasabb lettem. 
 

Több barátot szerzetem. 
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Igyekeztünk szem előtt tartani az iskola, a társadalmi mobilitás és az igazi 
diákélet fontosságát. Válaszaik azt is jelzik, hogy pontosan megértették 
és elfogadták elvárásainkat. Ez azért fontos, mert nem szabad megfeled-
keznünk arról, hogy a gyerekek többsége mélyszegénységben, rossz lakás-
körülmények között él, kevés kulturális és társadalmi tőkével rendelkez-
nek, a megélhetési gondok miatt a szülők egy részének az iskola sokad 
rangú probléma. 
 
A program új értékeket közvetített, ami által a fiatalok új iránytűt 
kaptak életük folytatásához. Érettségiző ösztöndíjasaink követendő min-
tává váltak, bár a telepi gyerekek többsége minderre „nem tartja magát 
képesnek”. 
Folyamatosan támogattuk személyiségüket, védelmet biztosítottunk szá-
mukra, ezáltal megerősödtek, magabiztosabbá váltak, és levetkőzték ma-
gukról a "cigány kisebbségi" érzést. Ennek eredményeként ténylegesen 
kevesebb iskolai konfliktusba kerültek, mert kevesebbszer érezték az osz-
tálytársak, tanárok részéről, hogy cigány mivoltukban bántják őket. 
 
A válaszokból arra is következtethetünk, hogy sikerült beleszólnunk az 
ösztöndíjasok korábbi életritmusába, befolyásolni és dinamizálni tudtuk azt 
(például a havi, heti menetrendek kialakításával). Célunk volt, hogy színes-
sé, élmény-gazdaggá tegyük mindennapjaikat, hogy felkeltsük kíváncsisá-
gukat a körülöttük lévő világ iránt, bővítsük kapcsolathálózatukat, és olyan 
közösséggé kovácsoljuk őket, amelyben fontos szerepe van a barátoknak és 
a kölcsönös segítségnek. Ezek egy része sikerült is…  
 
Összességében talán megfogalmazható, hogy több módon segítettük elő 
a telepi (szegregált környezetben élő) gyerekek integrálódását a több-
ségi társadalomba. 
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4. Hogyan vélekednek a mentorok? 
 

„Hosszú, értelmes elfoglaltság nélkül eltöltött idő 
után kaptam meg a mentori megbízatást a SZETÁ-
tól. Egy ideig féltem attól, hogy miként fogok megfe-
lelni, illetve felnőni a feladathoz. Elméleti anyagok-
ból is készültem a munkához. 6 fő tanulót kaptunk 
meg. Igyekeztem megismerni őket, a körülményeiket. 
Hamar megszerettem úgy a feladatot, mint a gyer-
mekeket. Családlátogatást is tartottam. A Csipkés 

családdal szinte baráti viszony alakult ki, de Suha Péter, és Gáspár 
Elizabeth  édesanyjával, és Dolfi nagymamájával  is jó kapcsolatot ápol-
tam.  Sajnos egy családdal nem sikerült a folyamatos munkakapcsolat 
kialakítása. A gyermekek dinamikusan fejlődtek. A továbbtanulásuk jól 
sikerült, főleg Csipkés Attila esetében. Nagyon megszerettem őket, és 
sokat jelentettünk egymásnak. Továbbra is tartjuk a jó kapcsolatot a 
Facebook-on is, és amikor találkozunk, mindent megbeszélünk. Örülök 
neki, hogy ilyen szép feladatot kaphattam a SZETÁ-tól.”  

 

Bajzát Mária  
 

„Hát, az én részemről nem indult túl fényesen a 
program, mivel először csak két ösztöndíjasom volt. 
De ahogyan haladtunk tovább, úgy lettek egyre töb-
ben. Nagyon örültem annak, hogy segíthetek a gye-
rekeknek, mindazonáltal egy kis kétely is volt ben-
nem ezzel kapcsolatban. Jó leszek-e mentornak, a 
gyerekek hallgatni fognak-e rám, mivel a mentorok 
közül én voltam a legfiatalabb, és tapasztalat terén is 

sokkal előrébb voltak nálam a társaim. De még így is megpróbáltam ki-
hozni magamból a legjobbat, a gyerekekkel a legelső momentum az egy-
más iránti elvárások megfogalmazása volt. Így képet kaptam arról, miket 
szeretnének majd megtenni a programon belül, mihez van kedvük, vagy 
nincs kedvük. Persze ha alkalmam volt, akkor segítséget is kértem a fel-
merült témákban mentortársaimtól, de szerettem volna a legtöbb dolgot 
egymagam megoldani, és tapasztalatokkal gazdagodni. Sokan mutattak 
érdeklődést a művészetek iránt, amiben próbáltam minél több tanáccsal 
ellátni őket. A legjobb, hogy néhány ösztöndíjasnál fejlődést értünk el e 
téren. Nekem legjobban a közös kirándulások és programok tetszettek, 
amikről szerintem az ösztöndíjasok is sok jó emléket őrizhetnek majd a 

 

 


