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Megélhetést biztosító 
„Zöldmunka” program Lentiben

Lenti városa Zala megye déli ré-
szén helyezkedik el, a  szlovén határ 
közvetlen közelében. A  városhoz 6 
km-es körzetben összesen hat tele-
pülés tartozik – közigazgatási szem-
pontból. A  határ közelsége miatt az 
idegenforgalom az egyik meghatáro-
zó gazdasági tényező. Mivel a térség-
ben élő 600-800 fő roma származású 
ember ebbe a tevékenységi körbe nem 
tudott beilleszkedni, azonban a föld-
műveléshez és növénytermesztéshez 
adottak voltak a feltételek, ezért in-
dult el a „Zöldmunka” foglalkoztatási 
program. A családok kisebb-nagyobb 
földterülettel rendelkeznek, ahol saját 
részre termelik a zöldséget és gyü-
mölcsöt. Mezőgazdasági szakmai ta-
náccsal a nemzetiségi önkormányzat 
vezetője segíti a hozzáfordulókat.

Nyilas Istvánné Lenti Város Roma 
Nemzetiségi Önkormányzatának az 
elnöke. Tanulmányokat folytatott a 
Budapesti Bercsényi Miklós Mezőgaz-
dasági és Élelmiszeripari Szakközép- 
és Szakmunkásképző Iskolában, ahol 
hűtőipari termékgyártó szakképesí-
tést szerzett 1979-ben. A 309. számú 
Ipari Szakmunkásképző Intézetben 
elsajátította a férfi ruha-készítői szak-
mát 1987-ben. Ezt követően 1996-ban 
a hágai Külügyminisztérium szervezé-
sében az Etnikai kisebbségek politikai 
képzését sikeresen végezte el. A  kö-
zösségért végzett, vállalt feladathoz 
kapcsolódó képzéseken, tanfolyamo-
kon folyamatosan részt vesz, állandó 
önképzéssel fejleszti tudását.

A  Lenti Városi Könyvtár alkalma-
zásában dolgozik, ezzel párhuzamosan 

Lenti Város Roma Nemzetiségi Ön-
kormányzata elnökeként tevékenyke-
dik. Az 1994-es kisebbségi választások 
után képviselőtestületi tagként, majd 
1998 óta elnökként vezeti az önkor-
mányzatot. Munkája során a cigány 
származású, hátrányos helyzetű embe-
rekkel, családokkal foglalkozik. 2003-
tól kezdődően folyamatosan pályáznak 
OFA és EQUAL forrásokra. A 2014-es 
évben megcélozzák az állattenyésztési 
programot, amely programba az elő-
készítések során 35 család jelentkezett.

Munkássága példaértékű a jelen-
kor embere és a felnövekvő generá-
ció számára egyaránt. Önzetlensége 
megmutatkozik mindennapi cse-
lekedeteiben, küzdelmet folytat a 
szegénység ellen, dolgozik a munka-
nélküliek érdekében. Mindezek meg-
valósíthatóságáért – röviden szólva – 
pályázik, megvalósít és fenntart.

Matyasovszky Margit: Kérem mu-
tassa be a Roma Közösségi Ház törté-
netét!

Nyilas Istvánné: A  ház létesítésé-
re már 2002-ben készültünk. A  Pha-
re-program pályázati feltételei 2003-
ban lettek aktuálisak. A  pályázat ki-
írása után azonnal nekiláttunk az el-
készítéséhez. Lenti város polgármes-
tere, valamint a képviselő-testület egy 
bontásra ítélt családi házat ajánlott fel 
kisebbségi önkormányzatunk részé-
re – a pályázat feltételei közé tarto-
zott, hogy nem új, hanem régi épület 
felújítására lehet pályázni. Tervrajzot, 
költségvetést készítettünk, és a felújí-
táson kívül működésre is bőven ma-

radt pályázati pénz, sőt, a  technikai 
felszerelésekre is. Így a legkorszerűbb, 
minden igényt kielégítő felszerelést 
tudtuk biztosítani a közösségi ház 
működéséhez.

M. M.: Az elkészült házban mi ka-
pott helyet, milyen szolgáltatást tud-
nak nyújtani a roma közösségnek?

Ny. I-né: A  házban helyet kapott 
Lenti Város Cigány Kisebbségi Ön-
kormányzata és „A  Kisebbség Ha-
ladásáért és Tudásáért” Közhasznú 
Egyesület. Napi ügyfélfogadási ren-
dünk van. A  házban rendszeresen 
biztosítjuk az Internetet gyermekek 
és felnőttek részére egyaránt. Hétfő-
től-péntekig 8-16 óráig tartunk ügy-
félfogadást. A  házban működő szer-
vezetek közös, összehangolt munkája 
teszi teljessé a programokat. Havonta 
egy alkalommal programmegbeszé-
lést tartunk, így fel tudjuk tárni a hiá-
nyosságokat, megoldandó feladatokat. 
A  ház fenntartási költségeit a CKÖ 
éves költségvetése biztosítja. A  prog-
ramokat a ház, a CKÖ és az egyesület 

MATYASOVSZKY MARGIT művelődésszervező, térségfejlesztő, vidékfejlesztési me-
nedzsment és marketing tanácsadó. A Nemzeti Művelődési Intézet Zala Megyei Telep-
helyén 2013 novemberétől a TÁMOP – 3.2.3.B-12/1C-2013-0001 számú, „Többcélú kö-
zösségi terek fejlesztése” című projektben kulturális koordinátori feladatokat lát el. Részt 
vesz az élethosszig tartó tanulás és a helyi értéktárak kialakítását elősegítő programokban.
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szervezi. A házban tartjuk a CKÖ so-
ros és rendkívüli üléseit, valamint az 
egyesület közgyűléseit.

M. M.: Milyen előzményei voltak a 
„Zöldmunka” pályázati programnak?

Ny. I-né: Már harmadik éve fo-
lyamatosan pályázunk foglalkoztatási 
lehetőség megteremtésére az Orszá-
gos Foglalkoztatási Közalapítványhoz. 
Ezek a pályázatok sikeresek, és min-
den évben tudjuk teljesíteni a foglal-
koztatási kötelezettségeinket.

M. M.: Mit ölel fel a pályázat?
Ny. I-né: 2003-ban az OFA kiírt 

egy roma megélhetést biztosító ter-
melői tevékenységre irányuló pályá-
zatot. Előzetes kutatások azt ered-
ményezték, hogy a foglalkoztatás 
területén azok az emberek hatalmas 
hátrányban vannak, akik aluliskolá-
zottak, nincs meg az általános iskola 
befejezéséről szóló bizonyítványuk 
sem. A  pályázat kimondottan erre 
a rétegre épült. A  „Zöldmunka” pá-
lyázati nevet kapta, a  mai napig is 
ezt viseli. Lenti Város Polgármesteri 
Hivatalától egy 5,5 hektáros területet 
kaptunk bérbe, melyet földművelés 
céljára használunk. Konyhakerti nö-
vények és primőráru termesztésébe 
kezdtünk. A  területen felépítettünk 
egy 53 m2-es raktárépületet, egy 10 
m széles és 49 m hosszú fűthető fó-
liát, teljes csöpögtető, öntöző rend-
szerrel.

M. M.: Mivel foglalkoznak a közel 
5,5 hektáron?

Ny. I-né: Fő tevékenységünk az 
uborkatermesztés, amely savanyításra 
alkalmas. Közben rájöttünk, hogy a 
napi foglalkoztatások nem merülnek 
ki csak a növények ültetésével, gon-
dozásával, ezért mellette kommunális 
munkálatokat is végzünk.

M. M.: Kikkel kötöttek szerződést 
és hogyan fogadták Önöket a tárgya-
lópartnerek?

Ny. I-né: Szerződést kötöttünk 
Lentiben és környékén azokkal a vál-
lalkozókkal, létesítményekkel, akik 
bíztak a munkánkban. Eleinte nehezen 
ment a partnerekkel az együttműködés, 
mert sokkal kevesebb anyagi fedezetért 
dolgoztunk, mint mások. Ma már egy-
re többen hívnak minket. Teljes körű 
tárgyalópartnernek vesznek bennün-
ket. Hosszú távú szerződésünk van a 
Zalaerdő Rt-vel, a Horgászegyesülettel, 
az Agrolinz Lenti Gyáregységével. Len-
tiben élő német származású magánsze-
mélyekkel és különböző egyéni vállal-
kozókkal is kapcsolatban állunk.

M. M.: Napjainkban hány munka-
társsal dolgoznak?

Ny. I-né: Egy nagyon jó csapat áll 
már a hátunk mögött, 14 fővel dolgo-
zunk.

M. M.: Milyen lépéseket tettek még 
a roma emberek minél szélesebb körű 
foglalkoztatása érdekében?

Ny. I-né: Jelenleg részt veszünk a 
Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi 
Minisztérium Humánerőforrás-fej-
lesztési Operatív Program és EQUAL 
programjában. A  pályázat lényege, 
hogy új utakat tudjunk megnyitni az 
elsődleges munkaerő-piacra a roma 
emberek számára. Lenti térségében 
a várható munkaadói igényekre ala-
pozott térségi integrált szakképző 
központ a szakoktatás mellett felnőtt-
képzési projektekkel segíti a mun-
kaerő-piacra való bejutást. Ebben a 

programban 60 roma származású 
férfi  és nő vesz részt. A  pályázatban 
a foglalkoztatást megelőzi a képzés. 
A képzésben résztvevő emberek több 
szakma közül választhatnak, amit el-
méleti és gyakorlati vizsga követ. Ezek 
OKJ-s képzések. A képzések, illetve a 
szakmaszerzés az adott térség igénye-
ire épül fel. A  vizsgákon túl fél évig 
foglalkoztatás biztosítása a cél. Vállal-
kozókat vontunk be, akik biztosítják 
a napi munkát a roma és nem roma 
származású szakemberek részére.

M. M.: Mi az Önök fő feladata a 
projektben?

Ny. I-né: A CKÖ és az egyesület fő 
feladata, hogy a jelentkezőket benn-
tartsa a programban, szociális nehéz-
ségeket segítsen megoldani, családi 
problémáikban nyújtson megoldási 
lehetőséget. Nagyon nehéz feladat ez, 
hiszen 53 település tartozik a prog-
ramba. Ezt a feladatkört 4 fő látja el 
egy hálózaton belül.

M. M.: Mikor és hol nézhetjük meg 
a „Zöldmunka” fóliasátrait, és hallha-
tunk további terveiről?

Ny. I-né: 2014. február 17-én a 
Nemzeti Művelődési Intézet Zala 
Megyei Irodájának Élethosszig Tartó 
Tanulás programja keretében szere-
tettel várjuk a meghívott roma veze-
tőket és az érdeklődőket Lentibe, len-
tikápolnai telepünkre.

M. M.: Nagyon szépen megköszö-
nöm elnök asszonynak az interjút, s kí-
vánok munkájához nagyon jó egész-
séget, és a jövőre nézve további sikeres, 
a roma közösséget segítő projektet.


