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Csonka Norbert Dávid – Kőszegi Márió

A komplex telep-program bemutatása a 
György-telep példáján

Jelenlegi kutatásunk Oláh Anita és Kőszegi Márió korábbi közös kutatásának folytatása, 
melyben feltárták a György-telepen – mely Pécs keleti városrészén található 
szegregátum – folyókomplex telep-rehabilitációs program (vö: Jónás, 2014; Lakatos, 
2014) részleteit, részletezték a programelemeket és megpróbáltak arra a kérdésükre 
választ találni, hogy eredményes-e a program. E kérdésre  azonban akkor még nem 
tudtak kielégítő választ adni,  mert még a telep-rehabilitációs program a közepe táján 
járt (Oláh, 2014).  Az idei kutatásunkban erre a fontos kérdésre úgy hisszük,már ponto-
sabb választ tudtunk adni.  A kutatás célját tehát a következőben határoztuk meg: a 
pécsi György-telepen zajló komplex telep rehabilitációs program eredményességének 
vizsgálata.
 Kutatói kérdéseink az alábbiak voltak: Teljesültek-e a program célkitűzései? (integ-
ráció, életkörülmények, fejlesztések). Változott-e a programban résztvevők szociális 
helyzete? Munkavállalási lehetőségeik hogyan változtak? Hogyan változott a gyerekek 
iskolai teljesítménye? Eredményes-e a program? Mitől lehetne (még) eredményesebb a 
program?
 A kutatás során a program szervezőivel, munkatársaival és résztvevőivel félig struk-
turált interjút készítettünk és azokat elemeztük. Megkérdeztük őket arról, hogy a prog-
ram céljai (integráció, életkörülmények javítása, fejlesztések) szerintük eddig mennyire 
teljesültek. Erre a kérdésünkre többnyire azt a választ kaptuk, hogy a célok még nem 
teljesültek be teljesen, de nagyon jó úton haladnak afelé. Másik fő kérdésünk a foglal-
koztatással volt kapcsolatban, itt arra voltunk kíváncsiak, hogy miként sikerül nekik a 
program kezdete óta munkát találniuk. A válaszok azt mutatják, hogy ugyan nehezen 
(ennek fő oka a tapasztalt rasszizmus), de sikerül munkát találniuk. A következő kérdé-
sünk a gyerekek tanulmányainak változását akarta megvizsgálni, itt az elhangzott vála-
szokból arra a következtetésre jutottunk, hogy azok a gyerekek, akik a programban – 
főként a tanoda-programban – folyamatosan részt vettek, jobban teljesítettek és visel-
kedtek az iskolában. A fő kérdésünk az volt, hogy összességében eredményesnek íté-
lik-e a programot az interjúalanyok. Kérdésünkre azt a választ kaptuk, hogy igen, 
eredményes. Miért? Mert az emberek közösséget hoztak létre. Ez azért fontos, mert 
korábban az emberek távolságtartóak voltak egymással szemben, azonban mostanra 
ez megváltozott. Szemléletbeli változásokon mentek keresztül, ami fontos ahhoz, hogy 
pozitív irányban változzon az életük. Javul a lakókörnyezetük, mivel házaik felújításo-
kon mennek keresztül, és ez nagyon fontos, mert például a telepen levő házaknak a 
többségében nem volt vizesblokk, így olyan nehézségekbe ütköztek,amikbe egy átlag-
ember nem is gondol bele. Az utak is felújításra kerülnek (TIOP program) még 2015 
nyarán, ami szintén fontos, mert a kutatásunk alatt megtudtuk, hogy a rossz út miatt a 
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mentő nem tudott lemenni az utolsó házhoz. Több ehhez hasonló pozitív megerősítést 
kaptunk interjúalanyainktól az eredményességre vonatkozóan. Konklúziónk az, hogy a 
program eredményes, de a programra szánt két éves időtartam túl rövid, és akkor le-
hetne hatékonyabb, ha hosszabb ideig tartana, hiszen így sokkal jobban elősegíthetnék 
a változásokat, így például végigkísérhetnék a programban résztvevő diákok iskolai 
előmenetelét egészen a gimnáziumig és talán tovább is, valamint az ott lakókat segít-
hetnék a mindennapi nehézségeikben továbbra is.
 A kutatás alatt megtapasztaltuk azt, hogy milyen összetett egy ilyen program, és 
hogy milyen sok ember kell ahhoz, hogy működni tudjon.
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