Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat
Szám: IV.535-2/2010.

JEGYZİKÖNYV
a Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. december 2-án (csütörtökön) 1700
órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki tárgyalójában megtartott
közmeghallgatásáról.

Jelen vannak:
Sárközi János József képviselı,
Lakatos Ferenc képviselı,
Kovács György képviselı

Távolmaradását jelezte:
ifj. Kovács György képviselı

Tanácskozási joggal megjelent:
Dr. Fıfai Klára a Szociális és Gyámhivatal vezetıje,
Rikk Rita testületi referens, jegyzıkönyvvezetı
Megjelent érdeklıdı:
Gödrei Zoltán a Tolnatáj Televízió munkatársa,
Kopasz Árpád a Mentálhigiénés Mőhely munkatársa,
Dömötörné Solymár Orsika a Cinka Panna Tanoda szakmai vezetıje

Az elnök köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülésen 3 fı képviselı megjelent, a
Kisebbségi Önkormányzat Testülete határozatképes, megnyitja az ülést.
Sárközi János József: Bejelenti, hogy ifj. Kovács György jelezte távolmaradását. A
közmeghallgatás téma nélkül lett meghirdetve. Kéri a hozzászólásokat.
Gödrei Zoltán: Furcsa, hogy a közmeghallgatásra nem jött el senki a roma lakosok közül.
Miért lehet ez?
Sárközi János József: A roma lakosok a lakásán is megkeresik a problémáikkal, és a
Szociális és Gyámhivatalban is megjelennek az ügyeikkel. Irodája még nincs a Kisebbségi
Önkormányzatnak, de remélik, hogy hamarosan lesz, és akkor ott lesz ügyfélfogadás.
Gödrei Zoltán: Félnek esetleg valamitıl, vagy szégyellik a cigányokkal kapcsolatos
elıítéleteket?
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Sárközi János József: Nem félnek, egyszerően csak nem tulajdonítanak jelentıséget a
közmeghallgatásnak.
Gödrei Zoltán: Mik a legfıbb problémáik a cigány embereknek?
Sárközi János József: Szociális problémáik vannak, fıleg a pénztelenség. Sokan el
szeretnének helyezkedni, dolgozni szeretnének. Éppen a tegnapi napon döntött arról a
Szociális és Egészségügyi Bizottság, hogy 200 családot támogatnak karácsonyi csomaggal.
Az idei évben nem tud Mikulás ünnepséget szervezni a Kisebbségi Önkormányzat.
Gödrei Zoltán: Milyen irányúak a megkeresések? Vannak pozitív visszajelzések a Kisebbségi
Önkormányzat munkájával kapcsolatban?
Sárközi János József: Sajnos nem jó a helyzet az egész megyében. A képzett roma fiatalok
sem tudnak elhelyezkedni. De ez nem csak a cigányok problémája.
Kopasz Árpád: 2008-ban a Mentálhigiénés Mőhely elkezdett egy olyan programot, ami a
bőnmegelızést foglalta össze. A koncepciót elfogadta a város. A cél az lett volna, hogy a
lakosság is vegyen részt a mozgalomban. A program keretében megalakult a Szılıszem
İrség. Második kérdéskörként felvetıdött, hogy a városi cigány lakosságot segítsék a
beilleszkedésben, elsısorban az iskolai beilleszkedést szerették volna segíteni a gyermekek
körében. A „Mentıöv” nevet kapta a mozgalom. Ismerteti a tapasztalatokat: biztos, hogy akár
cigány, akár nem cigány a gyerek, mindkettı vágyik a szeretetre. Horváth Erika óvodavezetı
egy nagyon jó kétkultúrás programot valósít meg az általa vezetett intézményben.
Tapasztalataik szerint a kisgyerekek nem tesznek különbséget egymás között. Megvizsgálták
minden iskolai szinten a roma gyerekek beilleszkedési nehézségeit. A fıiskolás fiatalok
elmondták, hogy bizony nekik sokkal több energiát kellett fektetniük a tanulásba, mint a nem
cigány származású fiataloknak. A Mentálhigiénés Mőhely ebben az évben 20 éves lesz, nagy
tapasztalatokkal rendelkezik a lelki segítségnyújtásban. Úgy gondolták, hogy megpróbálják a
felsıoktatásba felvett cigány származású fiatalokat segíteni a beilleszkedésben. Nem hangzik
túl jól ennek a programnak neve: Bőnmegelızési Mőhely. Esetleg lehet, egy olyan
visszacsengése, hogy megint arról van szó, hogy emberek ne bőnözzenek. Viszont az
angolszász országokban már elterjedt „biztonság kultúrával” Magyarországon nagyon
kevesen foglalkoznak. Megváltoztatnák a Mőhely nevét: Biztonság Kultúra Mőhely nevet
kapna, és ennek keretében biztonság kultúrára nevelnék az embereket, a cigány és a nem
cigány embereket is. Nagyon jó az együttmőködésük a rendırséggel is. Az oktatási és
nevelési intézményekkel és a Cinka Panna Tanodával is jó a kapcsolatuk, így minden oktatási
szinten tudnának foglalkozni a hátrányos helyzető fiatalokkal. Felajánlja, hogy cigány
fejlesztési programot dolgoznának ki, a cigány emberek értékeinek megismerése céljából a
nem cigány emberek részére: például a család szeretete, a munka szeretete – már aki szeret
dolgozni -, és egy sor olyan dolog, amit meg kell beszélni. Nem biztos, hogy integrálni kell a
cigány lakosságot a nem cigány lakossággal. Európában együtt él a cigányság a nem
cigánysággal 500 éve. Lehessen büszke arra a cigány, hogy ı cigányként orvos, mérnök, stb.
lett. Meg kell találni azokat a partnerségi viszonyokat, amelyekben együtt tudnak élni az
emberek. Ez a „képessé tétel” európai vezérszólam, ami arról szól, hogy hogyan tudják
képessé tenni a fiatal cigány anyát, arra hogy a gyereknevelésben ugyanazt a célt el tudja érni,
mint a nem cigány értelmiségi gyereke. Nem az a baj, hogy nem lehet megtanítani a cigány
gyerekeket bármire, azzal van a baj, hogy a környezetébıl nem hozza magával azokat az
értékeket, amelyek kellenek ahhoz, hogy ez a dolog jól mőködjön. Közösen kell rajta
gondolkodni, és addig, amíg konfliktusmentesen tudnak róla beszélni.
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Sárközi János József: Magyar állampolgárok, azon belül egy kisebbségi népcsoporthoz
tartoznak, cigányok. Erre büszkék. Kizárja, hogy bőnözı életmódot folytatnak. Szekszárdon
nincs cigánybőnözés.
Kopasz Árpád: Nem mondott ilyet, hogy cigánybőnözés.
Sárközi János József: Ilyenfajta programokkal már találkozott.
Kopasz Árpád: Nem hiszi.
Sárközi János József: Megállapodásuk van a Szekszárdi Rendırkapitánysággal. Szekszárdon
nincs cigánybőnözés. A cigány anyák tudják, hogy hogyan neveljék a gyerekeiket. Hiányolja
a Rendırkapitányság részérıl a szakembereket a programból. A Szekszárdi Cigány
Kisebbségi Önkormányzat elhatárolódik a Mentálhigiénés Mőhely ezen programjától. İk
szekszárdiak, itt születtek, nekik nem kell integrálódniuk a magyar lakosságba.
Kopasz Árpád: Ugyanezt mondta.
Sárközi János József: Már azon felháborodott, amikor arról beszéltek, hogy már az óvodában
meg kell állítani a cigány bőnözést.
Dömötörné Solymár Orsika: Nem vett részt a programban az elnök úr, ha részt vett volna,
akkor tudná, hogy mirıl szól.
Sárközi János József: Nem akar részt venni ezen a programon, és a Szekszárdi Cigány
Kisebbségi Önkormányzat álláspontja is az, hogy nem kíván együttmőködni ebben a
programban. Más programokban együttmőködnének, amelyek nem a cigány bőnözésrıl
szólnak. A Cinka Panna Tanodával egyáltalán nem akarnak partneri kapcsolatot sem most,
sem a jövıben. A jövıben sem akarnak azonosulni velük. A Szekszárdi Cigány Kisebbségi
Önkormányzat saját maga akar létrehozni egy tanodát a cigány gyerekek részére. Biztos
benne, hogy a jelenlegi városvezetés támogatni fogja ezt. Pont azért adták vissza a Közösségi
Házat, mert az nem alkalmas erre. Bízik benne, hogy kapnak egy olyan ingatlant Közösségi
Ház céljára, amely alkalmas lesz erre. Tavaly már jelezte a polgármester úr részére, hogy nem
ért egyet a Mentálhigiénés Mőhely programjával, ami a cigánybőnözésrıl szól.
Kopasz Árpád: Soha nem volt ilyen programjuk.
Sárközi János József: Hiányolja a szakembereket a programból.
Dömötörné Solymár Orsika: Amikor Horváth Erika megkapta a Roma Nívódíjat, akkor még
nem volt vele problémája a Kisebbségi Önkormányzatnak, amikor próbál valamit tenni, akkor
rögtön van vele probléma.
Sárközi János József: Horváth Erikával most sincs problémájuk, nagyon jó szakembernek
tartja, büszkék rá. Azért kapott díjat, mert az országban egyedülálló programot valósít meg.
Dömötörné Solymár Orsika: Errıl volt szó az elızıekben.
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Sárközi János József: A Mentálhigiénés Mőhely ezen programjában nem szeretne részt venni
a Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat.
Dömötörné Solymár Orsika: Az elmúlt hónapban két újságcikk jelent meg.
Sárközi János József: Nem kíván semmiféle partnerségi kapcsolatot kialakítani Dömötörné
Solymár Orsika szakmai vezetıvel, ezt a Kisebbségi Önkormányzat nevében is mondja. Ha
továbbra is rontja a médiumokban a hírnevét, feljelenti.
Dömötörné Solymár Orsika: A Roma Közösségi Ház visszaadásának híre felháborította az
embereket, tucatjával keresik meg a tanodájukat, kíváncsiak a tevékenységükre. Egy
újságcikkben nem ık mondtak rosszat az elnökrıl, hanem ı mondta azt a tanodáról, hogy úgy
látja, hogy nem megfelelı munkát végzenek. Ezzel vitatkozna, mivel soha nem látta az elnök
a munkájukat.
Sárközi János József: Egy alkalommal megnézte ıket, mikor hip-hop táncot tanítottak a
gyerekeknek.
Dömötörné Solymár Orsika: Négy éve mőködnek. A névadó ünnepségükön volt ilyen
alkalom, amikor hip-hop táncot táncoltak a gyerekek a saját kérésükre. Szeretné, ha bekerülne
a jegyzıkönyvbe, hogy európai uniós mintaprojektet valósítanak meg, Brüsszelbe az ı
brosúrájukat vitték ki. Az ország ötven tanodájából az elsı ötben vannak benne. Ezt
Szekszárdon senki nem hajlandó elismerni köszönhetıen a Kisebbségi Önkormányzatnak és a
kisebbségi koordinátornak. Örül neki, hogy még egy tanoda lesz Szekszárdon, mert hozzájuk
már nagyon sok gyerek jár. Egy hónappal ezelıtt felajánlották a Kisebbségi
Önkormányzatnak az együttmőködést. Ezt a megkeresését elutasították. Furcsállja, hogy
amikor havi 160 ezer forint bérleti díjat tudnak fizetni, akkor a város nem talál a számukra
megfelelı ingatlant, magánszemélytıl bérelnek. De ha a Kisebbségi Önkormányzat kér az
egyenlıre nem létezı programjaikra, akkor rögtön kapnak valamit. A város problémája, hogy
mire szórja el a pénzt. Örül, hogy lesz egy roma tanodája a Kisebbségi Önkormányzatnak.
Nekik nem roma tanodájuk van, hiszen az diszkrimináció lenne, náluk nagyon sok roma
gyerek van, és nagyon sok nem roma gyerek is van. Bárkit szeretettel várnak. Az
újságcikkben szerepel, hogy ne magyarok mőködtessenek roma tanodát. Ez nem roma tanoda.
Sárközi János József: Nem jól írták a cikket. Megfelelı szakemberekkel kellene párosulni.
Dömötörné Solymár Orsika: Három diplomája van: két fıiskolai és egy egyetemi. Nem tudja,
hogy az elnök úrnak hány diplomája van, és mennyire megfelelı szakember egy tanoda
mőködtetéséhez. A Tanodájukban diplomás szakemberek dolgoznak, és már évekkel ezelıtt
megbeszélték a Munkaügyi Központtal, hogy ha diplomás roma fiatalok jelentkeznek be,
akkor rögtön hozzájuk irányítják ıket. Pozitív diszkrimináció van náluk. Minden roma
diplomást felvesz, amennyiben gyerekekkel, fıleg cigány gyerekekkel hajlandó dolgozni. Ha
tud az elnök úr ilyet, akkor azt szeretettel várják, és megpróbálnak lehetıséget keresni a
számára. A Roma Közösségi Ház visszaadásával kapcsolatban elmondja a következıket: öt
évvel ezelıtt kijelentette az elnök úr, hogy nem hajlandó velük együttmőködni. Az elmúlt öt
év során 8.600 e Ft bérleti díjat fizettek ki, amit öt évvel ezelıtt felajánlottak az Édes Roma
Közösségi Ház helyiségeinek a bérletéért. Azon kívül van több millió forint értékben mőszaki
cikk, ami egy iskolába szükségeltetik: tv, számítógép, projektor, dvd, továbbá európai
színvonalú bútorzat. Minden évben fel tudtak volna venni két-három embert közhasznú
dolgozóként. Két-három évvel ezelıtt egy európai alapítvány szeretett volna a munkájuk

4

1202jkv

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat
elismeréseként egy nagyobb összeget adományozni nekik egy közösségi ház létrehozása
céljából. Jelezték, hogy már van közösségi ház a városban. Akkor azt mondták, hogy
felújítják az ingatlant. Az elnök úr nem volt hajlandó kinyittatni a közösségi házat, hogy fel
tudják mérni a szükséges munkálatokat. Körülbelül 8-10 millió forintról beszélnek, mindent
összevetve 20 millió forintot tudtak volna költeni az Édes Közösségi Házra. Nagyon szorít a
Kisebbségi Önkormányzat számára, hogy el tudják érni ugyanezeket az eredményeket. A
Kisebbségi Önkormányzat az, aki elzárkózik tılük. Az újságcikkben egy nagy tévedés van az
elnök részérıl, egyrészt azért mert az együttmőködés nem a Sanyi Luludi Közhasznú
Egyesület érdekeit szolgálja, hanem a Kisebbségi Önkormányzatét.
Sárközi János József: De fizetség az ott dolgozó embereknek is jár.
Dömötörné Solymár Orsika: Természetesen.
Sárközi János József: Ne hazudjon, és ne ferdítsen, mert 2006-ban le kellett adni a Roma
Közösségi Ház kulcsát, amikor nem mőködött a Kisebbségi Önkormányzat.
Dömötörné Solymár Orsika: A Szekszárdi Vagyonkezelı Kft. ügyvezetıjével egyeztetett, aki
azt mondta, hogy Sárközi János József utasítására nem mehetnek be a Közösségi Házba. Kéri,
hogy ez is kerüljön jegyzıkönyvbe.
Sárközi János József: Ne utasítgassa a jegyzıkönyvvezetıt.
Dömötörné Solymár Orsika: Nyáron is volt egy egyeztetés, és a jegyzıkönyvben is elég
durva sértegetések szerepeltek, de a jegyzıkönyv sajnos eltőnt.
Sárközi János József: A Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat a jövıben is
elhatárolódik a Cinka Panna Tanodától. A Megyei Közgyőlés elnöke is elmondta, hogy nem
köteles együttmőködni ezzel a szervezettel. A polgármester úr is ezt mondta. Kell keresni egy
olyan személyt, aki hajlandó együttmőködni a Cinka Panna Tanodával. Oka van rá, hogy ne
mőködjön együtt Dömötörné Solymár Orsikával, ugyanis a személye nem kívánatos a
Kisebbségi Önkormányzat számára. Kérdése dr. Fıfai Klára hivatalvezetıhöz: Hozzá kíván
szólni?
Dr. Fıfai Klára: Nem kíván hozzászólni.

További hozzászólás nem volt, az elnök 18 órakor berekesztette az ülést.

Kmf.

Sárközi János József
elnök
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Jegyzıkönyv-hitelesítı:
Kovács György
képviselı
Készítette:
Rikk Rita
testületi referens

Ellenjegyezte:
Amreinné dr. Gál Klaudia
jegyzı
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