JEGYZŐKÖNYV
Készült: a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2012. december 17-ei Közmeghallgatásán
(Salgótarján, Rákóczi út 36. Megyeháza, Hadady-Hargitay termében)
Jelen volt: a csatolt jelenléti ív szerint
Jónás Gábor (1969), elnök:
Köszönti az ülésen megjelenteket, külön köszönti a közmeghallgatásra meghívott vendégeket.
Jegyzőkönyv-hitelesítőnek Danyi Attilát választotta meg a testület egyhangú szavazással.
Pár mondatban ismertetné az éves beszámolót, ezt követően mivel ma több helyen is van
közmeghallgatás, meghallgatnák a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság megbízott vezetőjét,
Némedi Gábort.
Némedi Gábor:
A közmeghallgatás keretében várná a Rendőrség részére a kérdéseket.
Jónás Gábor (1969), elnök:
Kérdése az lenne, hogy amikor 2012 januárjában megkötötték az együttműködési megállapodást,
akkor arról volt szó, hogy a rendőrségen dolgozó roma referensek fölveszik a kapcsolatot az
erdészettel, hogy a hátrányos helyzetű emberek tűzifa problémájára megoldást keressenek, de úgy
tudja, hogy ebben még nem történt előrelépés. A tél közeledtével ez nagyon fontos lenne. Mindenhol
föl kellene venni a kapcsolatot és értesíteni kellene a nemzetiségi önkormányzatok elnökeit, hogy van
egy ilyen lehetőség. A megkötött együttműködési megállapodásban foglaltak eddig teljes egészében
megvalósultak. A legutóbbi program a tereskei baleset-megelőzési program volt, ami jól sikerült és
van rá lehetőség, hogy a 6 kistérségen belül is mindenhol ezt megismételje a Rendőr-főkapitányság.
Azt kérdezné, hogy mikor valósulhat meg az erdészettel kapcsolatos felvetése.
Némedi Gábor:
Elmondja, hogy az erdőkből az el/lehullott fa ügyében, amit az erdészet kitakarít és el lehet vinni, szét
lehet osztani, a rendőrség azt vállalta, hogy közvetít a felek között. A főkapitányság saját hatáskörébe
a nyomsávon és határsávon történő tisztítás során keletkezett hulladékot a rászorulóknak az
önkormányzatokon keresztül osztotta szét. Kitermeltette a saját költségén a rendőrség, összeaprította,
saját autójával elszállította az önkormányzatokhoz. Ha a kisebbségi vezetők a kapitányokhoz
fordulnak, ők az erdészetnél ezt intézik. Ezt még írásba is tudja adni. A tereskei programra visszatérve
az egy jó kezdeményezés volt, így megvalósítják máshol is. Bátonyterenye lett kijelölve arra, hogy
mint minta település, a rendőrség a saját oktatóival tart oktatást és vizsgáztatást.
Jónás Gábor (1961):
Tudomása szerint volt egy olyan lehetőség, hogy roma fiatalok rendőrnek tanulhatnak. Erről nem
sokat hallott az idén, megmarad-e ez a lehetőség a jövő évet tekintve is.
Némedi Gábor:
Elmondja, hogy az idén is kötöttek ösztöndíjszerződést 4 fiatallal, amiről a Nógrád Megyei Hírlap is
hírt adott.
Jónás Gábor (1969), elnök:
Megköszöni Némedi Gábor hozzászólását, megkérdezi van-e még kérdés, észrevétel. Átadja a szót
Varga Krisztinának.
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Varga Krisztina:
Örömmel hallotta, hogy létezik egy együttműködési megállapodás, a tartalmát ugyan nem ismeri.
Kérdése az lenne, hogy mik azok a pozitívumok, amik megvalósultak, és esetleg mik azok, amiket
beterveztek, de valamilyen oknál fogva nem sikerült megvalósítani.
Némedi Gábor:
Az együttműködési megállapodást folyamatosan újítják és frissítik. A legfontosabb tartalom az, hogy
Nógrád megyében nem volt olyan etnikai konfrontáció, amikor a lakosság, akár roma, akár nem roma
tagjai között összetűzés lett volna. A pályára állításnál a főkapitányság saját költségvetésében van
fedezet elkülönítve, eddig 2 fiatallal, az idén már 4 fiatallal kötöttek tanulmányi szerződést. Van olyan
eset, amikor a fiatalok nem tudják teljesíteni a kötelezettséget és akkor felmondásra kerül a szerződés,
de ezek külső okokra vezethetők vissza. A tűzifa ügyre visszatérve, ha az erdészetek vállalják, hogy az
általuk az erdőtisztítás során keletkezett fát felajánlják jótékonysági célra, akkor ebben a rendőrség
szerepet vállal, akár szállítás, akár szétosztás tekintetében. Szerintük sokkal egyszerűbb lenne, ha a
Magyar Közút vagy az Ipoly erdő az erdőtisztításkor kijelölne egy szakaszt, amit a romák kitisztítanak
és az ott kitermelt fát hazavihetik. Ehhez helyi szabályozásra lenne szükség.
Jónás Gábor (1969), elnök:
Úgy gondolja, hogy a megállapodás megkötésétől számítva, minden nagyon jól működik. Volt egy
baleset megelőzési program, ahol a különösen hátrányos helyzetű térségeknél 6 helyen osztottak ki
különböző bicikli felszereléseket. Szinte napi kapcsolatban vannak a rendőrséggel, Csík Csaba
alezredes úrral, próbálnak minden lehetőséget kihasználni a bűn és baleset megelőzés tekintetében.
Hogy ennek milyen eredménye lesz, két év múlva derül ki, mikor lejár a megállapodás. További
fontos feladata a rendőrségnek a segítségnyújtás a kábítószerek visszaszorításában.
Varga Krisztina:
Ez lett volna a következő kérdése, mivel Szécsény környékén is ezzel lehet a legtöbbet találkozni,
megemlíthetné Endrefalvát, Nógrádmegyert, Nógrádszakált, ahol folyamatosan a kábítószerrel
kapcsolatos problémákkal találkoznak. Mindkét féltől hallja az észrevételeket, a Rendőrségtől is és a
lakosságtól is, ami nincs egy síkon és ebben kellene valamilyen előrelépést tenni. Azt hallja, hogy nem
történik hatékony fellépés, viszont ez egy égető probléma, amely folyamatosan jelen van.
Némedi Gábor:
A kábítószerről tudni kell, hogy a fogyasztó kezelése nem a rendőrség feladata. Van család, iskola és
egyéb szociális védőháló. A kábítószer-fogyasztót a rendőrség nem tudja kezelni, mert amikor a
rendőrség belép a fogyasztói körbe, akkor ott már büntetőeljárás történik. A rendőrség jogalkalmazó,
nem jogalkotó. A rendőrségnek az a dolga, hogy a megyébe érkező kábítószer szállítmányokat elfogja,
felderítse a kereskedőket. Azok a kábítószerek, amelyeket a szülők is említenek, azok nincsenek
tiltólistán. Ezeknek a szereknek kereskedelmét semmi nem tiltja, és a rendőrség nem is tud semmit
tenni, mivel összetevői miatt kereskedelmi forgalomba hozhatóak. Lépések történtek a
drogstratégiában, a kábítószer törvény szigorításában. De azok a szerek, melyek nem kábítószernek
vannak kitalálva, azt a rendőrség nem tudja visszaszorítani. A gyerekek között terjed pl.: az
öngyújtógáz belélegzése is, akkor ki kellene vonni a forgalomból az öngyújtókat is? Ezt a szülőknek,
pedagógusoknak kellene elmagyarázni, hogy mi mire való, mire használható. Interneten is sajnos
rengeteg minden megtalálható. Vannak tiltó listás kábítószerek, C-listás és egyéb szerek, amit a
fiatalok erre használnak.
Pozitív példa, a segédmotoros-kerékpárvezetés tanítása a hátrányos helyzetű gyereknek a
bátonyterenyei kistérségben, ahol közpénzből lesz megvalósítva a tanfolyam, a vizsga. Így
megpróbálják hozzájuttatni a hátrányos helyzetű gyerekeket a vezetői engedélyhez, orvosi vizsgához.
Varga Krisztina:
Azt hallja, hogy tudják pontosan melyik településre, mikor érkezik az autó, ami a kábítószert
forgalmazza. Úgy gondolja, hogyha ezek olyan szerek, melyek nincsenek tiltó listán, akkor esetleg
nem a rendőrséggel, hanem az APEH-hel kellene valamilyen együttműködés.
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Némedi Gábor:
az APEH annak tudja visszavonnia a kereskedelmi engedélyét, akinek van, de az említett árusítóknak
nincs. Itt az iskola és a szülők nevelő hatása a legfontosabb.
Jónás Gábor (1961):
Azért jött létre az együttműködési megállapodás, hogy a rendőrséggel közösen programokat,
tájékoztatásokat szervezzenek a fokozottan veszélyeztetett hátrányos helyzetű családoknak. A
napokban látott egy 5 éves gyereket egy családban, aki nyilvánvalóan kábítószerezett a szülei előtt, és
amikor szólt egy rendőr járőrnek ő nem kereste fel a szülőket, nem tett semmit.
Jónás Gábor (1969), elnök:
Sokan kérdezték a településekről, hogy kisebb szabálysértéseknél megyei, városi vagy helyi szinten
használnak-e a rendőrök figyelmeztetést mielőtt büntetnek, vagy kötelezően már büntetést kell
kiszabniuk. Pl. biztonsági öv bekapcsolása.
Némedi Gábor:
Igen, fix bírsági tétel van megállapítva.
Jónás Gábor (1969), elnök:
Nem lehet esetleg ez ellen valamit tenni, hogy ne mindjárt 30 e Ft-os bírság legyen, hanem csak
figyelmeztetés.
Némedi Gábor:
A rendőr nem magától dönt, ezekre fix tételek vannak megszabva. A rendőrség jogalkalmazó, a
jogalkotó pedig úgy döntött, hogy fix bírság van, azért mert a például a biztonsági öv bekötésénél
jóval kisebbek az esetleges sérülések.
Jónás Gábor (1969), elnök:
Figyelmeztethet-e csak a rendőr?
Némedi Gábor:
Igen, de az a nagyon kis szabálysértésre vonatkozik. Dönthet 5e Ft és 50e Ft közötti büntetés
kiszabásáról, de meg van adva, hogy miért mennyi a bírság. Ott saját hatáskörben dönt.
Jónás Gábor (1969), elnök:
Nagyon sok önkormányzat jelezte, hogy nincs figyelmeztetés, mindjárt büntetés van. Minden
rendőrnek első alkalommal is büntetni kell?
Némedi Gábor:
Igen ez a törvény.
Rácz Attila:
Náluk is történtek büntetések, amit jogosnak tartott. Elmondja, hogy amióta Szécsényben új kapitány
van, sokkal több pozitívumot tapasztalnak. Nem találkoznak problémákkal. Kéri Némedi urat adja át
és tolmácsolja mennyire elégedettek.
Varga Krisztina:
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy egy tábort szerveztek nyáron a hátrányos helyzetű gyerekeknek, ahol
a gyerekek 80 %-a roma volt, melyen részt vett a kapitány úr helyettese is. Előadásokat tartottak,
programokat szerveztek és egyfajta képet mutattak a rendőrség munkájáról. Szeretné megköszönni a
rendőrség hozzáállását, munkáját, segítségét.
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Jónás Gábor (1969), elnök:
Az együttműködési megállapodás megkötésekor volt előtte egy tervezet, amit teljesen közösen
beszéltek meg, tettek hozzá vagy akár vettek el belőle. Reméli, hogy a Rendőr-főkapitányság mindent
megtesz azért, hogy még szorosabb együttműködés legyen közöttük.
Némedi Gábor:
A táborra visszatérve, legyen ebből hagyományteremtés, hogy évről-évre folyamatosan megrendezésre
kerüljön a tábor. Náluk nincs olyan, hogy roma gyerekek, hátrányos helyzetű gyerekek, csak gyerekek
vannak, a táborban mindig jól érzik magukat. Az együttműködési megállapodást pedig meg kell
tölteni tartalommal.
Jónás Gábor (1969), elnök:
Megköszöni Némedi Gábor részvételét.
Varga Krisztina:
Egy kisebbségi önkormányzati vezetőtől hallotta a tüzelő ellátási problémát. Most ahogy hallotta,
hogy ezt már szervezik és szerepel az együttműködési megállapodásban is, jó lenne elérni, hogy
minden kisebbségi önkormányzatnál ez megoldható legyen.
Jónás Gábor (1961):
Ez ott megoldható, ahol erdészet működik. Ezt már megbeszélték az Ipoly Erdő Zrt.
vezérigazgatójával. Kellene egy munkafelügyelő, akár az erdészettől, aki ott van és felügyeli a fa
kivágását, elszállítását.
Varga Krisztina:
Nagyon sok közmunkás van, közülük is ki lehetne nevezni, aki felügyelné a munkát. Meg kell adni a
bizalmat. Sokan mondták neki, hogy ha csak a mohás, vizes fát összeszedhették volna, akkor már azt
milyen sokáig használhatták volna. Kérdezné, hogy mit tudna javasolni más településnek ahonnan
ilyen problémával fordulnak hozzá.
Jónás Gábor (1969), elnök:
Legyen egy irányító, legyenek értesítve a kisebbségi önkormányzat vezetői, akik ajánlják a
legrászorultabbakat, mivel mindenkinek nem lehet fát osztani. Javasolja, hogy készítsenek egy
tervezetet, megmutatva a Rendőr-főkapitányságnak is, hogy szabályt ne sértsenek.
Jónás Gábor (1961):
Az Ipoly-parti részt kellene megnézni, hogy milyen szépen kitakarították és abból nagyon sok
embernek tudtak tűzifát biztosítani. Volt ott, aki meg volt bízva és vezette, ki mennyi és milyen fát
vitt el, és ez így rendben is volt. Ebben partner az erdészet is.
Jónás Gábor (1969), elnök:
Ez a Jónás Gábor (1961) ötlete volt a Balassagyarmati Vízügynél és azóta is működik ez a rendszer.
Varga Krisztina:
Javaslata, hogy ha ez ügyben érkezne hozzá megkeresés, akkor ide irányítja vagy az erdészethez. Ez a
jövőre nézve is probléma lesz, amit meg kell oldani. Ha egész évben folyamatos lenne a lehetőség az
elhullott fa gyűjtésére, akkor hatékonyabb lenne ez az egész.
Jónás Gábor (1969), elnök:
Valamilyen megoldást fognak keresni.
Rácz Gézáné:
Kisebbségi elnök Ságújfaluban. Elmondja, hogy van egy fa lerakat, és úgy tudja, hogy a polgármester
fogja szétosztani a fát. Kérdése, hogy csak a polgármester oszthatja-e szét.
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Jónás Gábor (1969), elnök:
Igen, az ottani rászorulóknak. Fel kellene venni a kapcsolatot a polgármesterrel, mivel a rászorulók
körét kisebbségi elnökként jobban ismeri.
Rácz Gézáné:
Ezt azért kérdezte, mivel tavalyi eset volt, hogy a polgármester magának és rokonainak szállítatta a fát.
Ezzel kapcsolatban tehet-e valamit a kisebbségi önkormányzat.
Jónás Gábor (1961):
Le kellene fényképezni és bebizonyítani, hogy ez így történt.
Jónás Gábor (1969), elnök:
A következő témához kapcsolódóan kéri, hogy hallgassák meg Zagyiné Honti Évát a Munkaügyi
Központból, illetve az Országos Roma Önkormányzat alelnökét Jónás Gábort, akik beszámolnak
milyen események történtek ez évben, milyen lehetőségek lesznek az elkövetkező időben. Az
együttműködéssel kapcsolatban csak jókat hallottak, tapasztaltak. Átadja a szót Zagyiné Honti Évának.
Zagyiné Honti Éva:
Hangsúlyozza, hogy nagyon nehéz évet zártak 2012-ben. November végére több mint 19.000 fő a
regisztrált álláskeresők száma, és az álláskeresési ráta meghaladja a 23 %-ot. Gyakorlatilag minden 4.
ember munka nélkül van. A valóság és a nyilvántartás között szokott lenni egy kis különbség. A KSH
ettől kevesebb álláskeresőt tart nyilván, ha szétnézünk a környezetünkben, akkor pedig többet
érzékelünk, hiszen nagyon sok olyan személy van, aki az ún. „reményvesztett” munkanélküli
kategóriájába tartozik már. Akinek több mint 5 éve nem volt munkalehetősége, nagyon gyakran be
sem jön már a Munkaügyi Központba, mert úgy véli úgysem tudnak segíteni neki ott sem. Ebben az
évben 6,5 milliárd forintnyi pénzeszközt kapott és kezelt a munkaügyi szervezet, ami kevésnek
bizonyult. Ebből az összegből csak a közfoglalkoztatási programokra 3,5 milliárd forintot költöttek.
2011-hez képest kellene viszonyítani, hogy hány főt vontunk közfoglalkoztatási programba, ami azért
nem jó viszonyítási alap, mert tavaly még működött a mindenki által nagyon szidott 4 órás
közfoglalkoztatási program. Abban igaza van mindenkinek, aki negatív jelzőkkel illette ezt a
foglalkoztatási formát, hogy kevés volt az érte járó összeg. Viszont azzal, hogy fölemelték ezt a
programot négy óráról nyolc órára, vagy legalább hat órára, így lényegesen kevesebb létszámot
sikerült a közfoglalkoztatási programba vonni, hiszen a forintösszeg nem emelkedett annyival, hogy a
négyórásat át lehessen váltani nyolcórás foglalkoztatásba. Így is 2012-ben közel 9 ezer fő volt hatnyolcórás közfoglalkoztatási programba vonva. A roma származású személyekkel kapcsolatosan mind
az Ipoly Erdőtől, mind a KÖVIZIG-től, a ZAVIT-tól nagyon pozitív visszajelzések érkeznek. Szeretik
ezeket az embereket, nincsenek előítéleteik, ami jó néhány munkáltatónál sajnos még mindig megvan.
Nincs panasz, egy-két kilengés volt, amelyet tudtak kezelni mind az erdészek, mind a vízügyesek.
Minden oldalról olyan nyilatkozatokat kaptunk, hogy nagyon jó brigádokat sikerült ebben az évben
foglalkoztatni. Most adják be a pályázataikat, emelt létszámmal tervezik 2013-ban is a
közfoglalkoztatást. Bízom benne, hogy ennek a fedezete is rendelkezésre fog állni. Nagyon jó „Start
kistérségi mintaprogramok” indultak 2012-ben, amelyek folytatódni fognak ’13-ban.
Mátraverebélyben, Sóshartyánban a mezőgazdasági programokban nagyon elégedett mind a két
polgármester asszony a bent lévő munkaerővel. Ezek a programok mindkét településen tovább fognak
indulni. Nagy örömükre szolgál az, hogy 2013-ra Szécsény kistérsége is aktivizálta magát, a ’12.
évihez képest jóval több közfoglalkoztatási programot indítanak. Bátonyterenye eddig is az élen járt.
Azért emelem ki ezt a két kistérséget, hiszen ott a legmagasabb, Szécsényben több mint 30 %-os az
álláskeresési ráta, de Bátonyterenye is igen hátrányos helyzetű. A tanfolyamokról szólva elmondta,
hogy két nagy centrum van a megyében. Az egyik Salgótarján, a másik Balassagyarmat. A
tanfolyamszervezéseknél elvárás az, hogy lehetőség szerint munkaerőigényekre induljon a képzés.
2011-hez képest az idei munkaerőigény kb. 40 %-ot esett vissza. Rossz munkaerő-piaci környezetben
próbáltunk meg olyan tanfolyamokat szervezni, amelyekre úgy gondoltuk, hogy szüksége van, vagy
lesz a munkaerőpiacnak. A tanfolyamszervezéseket nagymértékben befolyásolja az is, hogy milyen a
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belépési feltétel egy-egy tanfolyamra. Az alacsony iskolai végzettségűek, az álláskeresőknek kb. az 50
%-át teszik ki. Ez nagyon szomorú. Nem csak roma származású emberek vannak ebben az 50 %-ban.
Sok pályakezdő fiatal általános iskolai végzettséggel, 10 osztállyal kerül ki a munkaerőpiacra. Nagyon
nehéz velük bármit is kezdeni. Tanfolyamszervezés szempontjából igen nehéz olyan bemeneti
feltételeket találni, ahol a nyolc általános vagy a 10 osztályos végzettség is elegendő ahhoz, hogy
bekerüljön valaki egy képzésbe. Ennek ellenére megpróbáltuk a 2012-es évit, és majd a ’13-as
listánkat is úgy összeállítani, hogy azért 8-10 osztályos belépési feltételekkel is be lehessen kerülni
tanfolyamra, ill. Balassagyarmaton volt – a kisebbségi önkormányzattal nagyon jól együttműködve – a
hét-nyolc osztályos felzárkóztató tanfolyamra a toborzás. Nagyon nehezen mozdíthatók meg a fiatalok
azért, mert belefáradtak a tanulásba, az idősek pedig egyébként is viszonylag nehezebben
megmozgathatók, úgyhogy kértük a kisebbségi önkormányzatot is abban, hogy segítsenek nekünk
ezeket a tanfolyamokat feltölteni. Megpróbálunk a hét-nyolcosztályos felzárkóztató mögé valami
egyszerűbb szakmát is adni, hogy ne csak a nyolcosztályos végzettség megszerzése legyen a cél. Így
kertimunkással egészítettük ki ezt a tanfolyamunkat. De szerveztünk szakácsképzést, fröccsöntőképzést, gépkezelőt, műszakicikk-eladót, vendéglátó-eladót, töltőállomás kezelőt, a hét-nyolc
osztályhoz tettünk még erdőművelőt. Tíz osztály a belépési feltétele az ápolási asszisztensnek, amit
szintén vagy közfoglalkoztatásba, vagy a megyei intézményrendszerekben tudnak hasznosítani a
végzettek. Indítottuk a kereskedő-boltvezetőt. Ebben az esetben már szakmai előképzettségre is
szükség van. 2013-ban nagyon szeretnénk olyan képzéseket indítani, amelyek a zöldenergia-iparban
tudnak majd hasznosulni. Biogáz-üzemek létesítéséről van előzetes információnk. Azt, hogy
Balassagyarmat és Salgótarján között hogyan oszlanak meg a képzések, azt a helyi munkaerőpiac is
befolyásolja, a munkaerő-állomány összetétele, ill. a jelentkeztetés során alakíthatóak ezek a
tanfolyamok. Előfordult, hogy salgótarjáni helyszínű tanfolyamot áttettünk Balassagyarmatra, mert ott
volt a nagyobb érdeklődés, vagy esetleg fordítva. Ami nehezebb, az a két körzetközponton kívüli
képzés, hiszen egy-egy kistelepülésen csak akkor tud gazdaságosan működni egy tanfolyam, ha ott
egy 16 fős csoportot össze tudunk szervezni. Ami 2013-ra várható; a Kistérségi Start
Mintaprogramoknak a mezőgazdasági projekt eleméhez kötelező a munkanélküliek képzése. Minden
olyan személy, aki a mezőgazdasági programba bekerül, az egy mezőgazdasági képzésben is részt fog
venni, ezzel erősítve azt, hogy szakképzettként, akár a közösségi területeken, akár majd otthon
hasznosítható ismereteket tudjon szerezni. Kiemeli 2013-ra vonatkozóan – a salgótarjáni kistérségben
már kezd jól működni – az Országos Roma Önkormányzat keretein belül, a „roma- mentorhálózat”
működését. Az lesz a feladatuk, hogy a roma származású, ill. a hátrányos helyzetű személyek, akik
nincsenek a munkaügyi központ látókörébe, bekerüljenek ebbe a látókörbe. A nyilvántartásunk és a
valóságos élet között azért van egy kis „szakadék”. Az egyik feladatuk, hogy ezeket az általunk nem
regisztrált személyeket bevonják a regisztrációs körbe, a másik pedig, hogy ezeket a személyeket
patronálják. Próbálják feltérképezni, mert nekik könnyebben megnyílnak, kinek mire lenne szüksége,
átképzésre, foglalkoztatásra, milyen szolgáltatási körbe vonhatók. Kell egy munkatanácsadás,
szervezünk „álláskeresési technikák” oktatást. Ezek a mentorok egy hónap alatt 98 személyt hoztak be
a kirendeltségre és kezdtek el közösen dolgozni. Nagyon jó volt a balassagyarmati csapatnak a
hozzáállása, akiknek volt egy közös felkészítés, megbeszélték hogyan kell együttműködni a
kirendeltséggel. Bátonyterenyén, Rétságon még nem működik ez a mentorhálózat. Szécsényben is volt
már érdeklődés és kapcsolat.
Jónás Gábor (1969), elnök:
Érdeklődik, hogy a mentorok által fölkeresett személyek együttműködnek-e a munkaügyi központtal
és van-e lehetőségük munkát találni? Vagy még korai ez a kérdés?
Zagyiné Honti Éva:
Valóban korai, hiszen egy hónapja működik ez a rendszer. Még a régiósítás előtti időben – 2006-tal
kifutólag – volt a munkaügyi központnak ilyen roma-mentorprogramja. Akkor azt tapasztaltuk, hogy
akiket a mentorok ajánlottak be egy-egy képzésre, azok sokkal kitartóbbak voltak, mint akik maguktól
jelentkeztek. Ez általában a tartósan munkanélküliekre is igaz, akik önbizalom-hiányosak, akiknek kell
valami plusz ahhoz, hogy egy tanfolyamot végig tudjanak csinálni. Példaként említ egy sóshartyáni
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„gyógynövényes” tanfolyamot, amelynek az elején a tanulók elkeseredetten igen nehéznek találták azt,
végül mégis mindannyian elvégezték. Volt mellettük mentor. Nagyon jó tapasztalataink vannak a
mentorokkal kapcsolatosan.
Jónás Gábor (1969), elnök:
Hangsúlyozottan kéri, hogy Szécsényt és térségét ne hagyják ki, sokkal komolyabban vonják be a
programba. A tanfolyamokat ott is meg lehet tartani, ott is van mentor, aki jól végzi a munkáját.
Adjanak több lehetőséget annak a térségnek. Véleménye szerint a szécsényi hivataltól nem kapnak
elég segítséget. Bővebb információt kér a 2013-ban ott induló programokról.
Zagyiné Honti Éva:
Ha a megfelelő létszám meg lesz, lehet Szécsényben is tanfolyamot tartani. Viszont nagyon rosszak az
eddigi tapasztalataink az ottani tanfolyamokkal kapcsolatosan. Szécsényből a „fakitermelő”
tanfolyamot kellett áthozni Salgótarjánba, úgy hogy ott van a mezőgazdasági szakképző iskola, és nem
tudtak a kollégák 50 főből 16 főt összeszedni, mert amikorra a tanfolyamot elindították volna, addigra
az emberek eltűntek.
Jónás Gábor (1969), elnök:
Fontos lenne fölvenni a kapcsolatot a helyi kisebbségi önkormányzattal ebben a témában.
Varga Krisztina:
Javasolja, hogy legközelebb Szécsényben legyen a közmeghallgatás. A mentorhálózat kiterjesztésének
a fontosságát emelte ki. Valószínűleg nem a Szécsényi Munkaügyi Központtal van a probléma,
kimondottan készségesek, segítőkészek. A másik oldalról a „nyitással” van probléma.
Jónás Gábor (1961):
A vízüggyel és az erdészettel nagyon jó a kapcsolatunk, mint megyei roma kisebbségi
önkormányzatnak. Bevonnak ellenőrzésekbe, problémák megoldásába. Nagyon sok roma ember
dolgozik ezeknél a cégeknél, meg vannak velük elégedve. A mentorokat illetően elmondja, hogy egykét hónap alatt komoly változás tapasztalható. Eleinte a munkaügyi központban nem volt
segítőkészség, mostanra jó irányba változott ez is. Tájékoztatásul elmondja, hogy országosan jelenleg
360 fő, megyei szinten 20 fő a mentorok száma, februártól ez a létszám 2.000 főre egészül ki.
Bátonyterenye, Pásztó környékére helyeznek el koordinátorokat. Látják a hibát, fogják korrigálni.
Január közepén indul Szécsényben szociális gondozó tanfolyam. 10 hónapos képzés, 100 nőt érint, - 6
tartalék lesz - az ESZA, TÜR fogja őket képezni. Egyházak, családsegítők átvehetik majd ezeket az
embereket. Állásbörzét fognak januárban tartani Szécsényben, oda várnak majd embereket. Telepfelszámolási programban nagyon jó eredmények vannak, Bátonyterenye 149 milliót megnyert. Van
még Rákóczibánya, Szirák, Mátraverebély, Salgótarján, Varsány és Hugyag – az Országos Roma
Önkormányzatban a napokban tárgyaltak ezekről, mindannyiukat támogatták, nagyon jó pályázatok
érkeztek be. Egy milliárd ötven millió forint jön a megyébe, ha mindenhol sikerül a pályázat. 5 fő
egyetemistát vettek föl, 2 főt a járási irodákba – salgótarjáni és a balassagyarmati irodákba - jelöltek
ki.
240 fő kiválasztása zajlik jelenleg. Keresik az embereket; ingyen fognak angol és
számítástechnikai tanfolyamot indítani a hat járásban. Ugyancsak a TÜR és az ESZA keretében zajlik
majd a képzés. Örömmel újságolja, hogy februárban szociális szövetkezet jön majd létre országosan,
mintegy 35 ezer főt fognak fölvenni szociális szövetkezetekbe. Erre kormányhatározat is született már.
A megyében kb. 2.000 főt fog érinteni. Arról számolt be, hogy egy szlovák-lengyel-cseh befektető a
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szécsényi gyertyagyárat fogja megvásárolni, NIKECEL üzemet fog beindítani. A jelenlegi dolgozókat
(mintegy 50 főt) megtartja.
Varga Krisztina:
Örömét fejezte ki, hogy jó hírekkel szolgáltak ezen a találkozón.
Jónás Gábor (1969), elnök:
A megyei kormányhivatal részéről dr. Muzsnay Ágnes felé intéz kérdést egy érdekes dolgokkal
kapcsolatban, amiben igen sürgősen megoldást kellene találni. Azon tanulók részére, akik utolsó
évesek, érettségi előtt állnak, étteremben, élelmiszerboltban nem tudnak gyakorlati időt biztosítani,
ami miatt viszont nem tudnak levizsgázni. Neki, személyes kapcsolatainak köszönhetően sikerült
három tanuló részére gyakorlati lehetőséget szerezni. Hogyan fogják kezelni, megoldani ezt a kérdést a
jövőben, amely országos szintű probléma?
Dr. Muzsnay Ágnes:
Elmondja, hogy kormánymegbízott urat képviselve, a Nógrád Megyei Kormányhivatal Törvényességi
Felügyeleti Főosztálya részéről van jelen. Konkrét megoldást a felvetett kérdésben nem tud. Arra tesz
ígéretet, hogy az Oktatási Főosztályukon felveti majd a problémát. Visszautalva a tűzifával
kapcsolatos kérdésre elmondja, hogy általában a rászorultsági elv alapján történő osztásnál kell lenni
valamilyen rendeleti háttérnek, vagyis hogy ki miért minősül rászorultnak. Illetőleg magának a fának a
kiosztása is igényel egy formális döntést. Lehet vizsgálni a faosztás törvényességét, ám ehhez több
információra van szükség. A konkrét panasszal kell megkeresni a főosztályukat, meg tudják vizsgálni,
hogy az milyen szabályok alapján, hogyan történt.
Jónás Gábor (1969), elnök:
A probléma ott van, hogy a nemzetiségi önkormányzatokkal nem veszik föl a kapcsolatot.
Dr. Muzsnay Ágnes:
Az ombudsman álláspontjáról értesítést küldtek a települési önkormányzatoknak, amely szerint a
nemzetiségi önkormányzat képviselőjének, elsősorban az elnökének nagyobb mozgásteret kellene
biztosítani a települési önkormányzatok részéről. Ebben a levélben azt is leírták az
önkormányzatoknak függetlenül attól, hogy mi van a törvényben, a nemzetiségi önkormányzat
elnökének minden egyes képviselőtestületi ülésen joga van megjelenni. Tanácskozási joga van,
javaslatot tehet, egészen konkrétan beleavatkozhat a testület munkájába.
Jónás Gábor (1969), elnök:
Ha van egy program, értesítsék ki a roma nemzetiségi önkormányzat vezetőjét, hogy járjon el. Itt a
megyei önkormányzatnál ez nagyszerűen működik, miért nem működik hasonlóan minden kisebbségi
önkormányzatnál. Miért nem így működik, mint itt és Balassagyarmaton?
Dr. Muzsnay Ágnes:
Nyugodtan megkereshetnek bármilyen problémával, mivel tudják, hogy létezik törvényességi
felügyelet. Nem kell bevonni a települési önkormányzatot, bármelyik kisebbségi képviselő fordulhat
közvetlenül hozzánk, és a főosztályunk eljár.
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Rácz Gézáné:
Ságújfaluban semmiről nem tájékoztatják őt, mint kisebbségi képviselőt. Hiába szólította föl
többszörösen a polgármestert, hogy legalább egy évben egyszer-kétszer hívja meg a testületi ülésre,
hogy tájékoztatást kaphasson.
Dr. Muzsnay Ágnes:
Ígéretet tesz rá, hogy Ságújfalu tekintetében konkrétan utána fog nézni. A települési
önkormányzatoknak kiemelt feladata a nemzetiségi önkormányzat munkájának a segítése és az, hogy
ők a jogaikat érvényesíteni tudják.
Jónás Gábor (1969), elnök:
Mint megyei vezető tapasztalatból mondja, hogy ennek a hiányossága nagyon magas számban
előfordul. Nagyon kéri, hogy járjon el dr. Muzsnay Ágnes, hogy a nemzetiségi önkormányzatok
vezetőit hívják meg a testületi ülésekre. Azért választották meg a roma nemzetiségi önkormányzatok
vezetőit, mert bíznak bennük.
Dr. Muzsnay Ágnes:
Minden nemzetiségi fórumon ott van, a vitanapon, az alakuló ülésen. Azt látja, hogy általában a
települések nemzetiségi önkormányzatainak a vezetői azok, akik nem nagyon jelennek meg.
Jónás Gábor (1961):
Sok önkormányzat nem működtet a továbbiakban iskolát. Nem tudják mi lesz a roma gyerekek sorsa.
Például Szirákot átvette az Országos Roma Önkormányzat, nagyon jól működik a rendszer.
Tapasztaljuk, hogy sok területről hoznak oda roma gyerekeket.
Dr. Muzsnay Ágnes:
Vagyis Ön arról beszél, hogy szegregálódás alakul ki az iskolákban. A továbbiakban az állam fogja
fenntartani az iskolákat, aki pedig nyilván nem hozhat olyan intézkedéseket, amely ezt a
szegregálódást elősegítené. Vitathatatlan, hogy vannak a háttérben ilyen problémák, ezt jelezni fogja.
Jónás Gábor (1969), elnök:
Van lehetőség a segítségre?
Dr. Muzsnay Ágnes:
Azoknál a gyerekeknél, akiket nem vesznek föl iskolába? Mindenképpen jelezni kell felénk írásban.
Jónás Gábor (1969), elnök:
Segítséget kér a tanulók gyakorlati idejének biztosíthatóságában. Nemcsak a hátrányos helyzetűekről
van szó, mert pl. ha egy kft. tulajdonában van egy étterem, akkor a tulajdonos dönti el, hogy melyik
tanuló dolgozzon nála. Egy roma tanulót nem fog fölvenni. Övé az étterem, nem szólhat bele a
döntésébe senki. Ezzel foglalkozni kell, mert sok helyen problémát jelent. A vállalkozás
szempontjából előnyt jelent, ha alkalmaz tanulókat. Javasolja, hogy vegyék föl a kapcsolatot a
vállalkozókkal és győzzék meg, hogy alkalmazzák a tanulókat.
Dr. Muzsnay Ágnes:
A kormányhivatal egyéni vállalkozókat semmilyen jogalapon nem tud megszólítani.
Határozottan leszögezi, hogy a nemzetiségi önkormányzatnak kellene ebben eljárni.
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Jónás Gábor (1969), elnök:
Ha kedvezményt kaphatnának a vállalkozók, megérné nekik a roma tanulók foglalkoztatása.
Érdekeltté kellene tenni a vállalkozókat ebben.
Dr. Muzsnay Ágnes:
Ígéretet tesz rá, hogy foglalkoznak a dologgal, bár hatáskörük nincs rá.
Jónás Gábor (1961):
Problémaként említi, hogy a szécsényi mezőgazdasági szakiskolából nagyon sok roma gyereket
elküldenek. Az Országos Roma Önkormányzattól kaptak erről értesítést. Próbálta fölvenni az ottani
igazgatóval a kapcsolatot, eddig sikertelenül. Bizony megdöbbentő, mert több esetben a szülőknek van
igazuk. Jogászokkal utánanézetett, hogy milyen alapon küldhetők el tanulók egy iskolából. Ha a
hiányzás eléri a 30 órát, ha nem fogadják el a szülők igazolásait. Hangfelvétel van a szülőknél,
amelyen az igazgató arról beszél, hogy „milyen „gusztustalan”, neveletlen cigány gyerekek vagytok,
ezért elküldelek titeket.” Hangfelvétel tanúsítja. Kérte az ipolytarnóci roma önkormányzat vezetőjét,
hogy levélben is írja le a történteket. Vizsgálták a szülők részéről és az igazgató úrnak ott is sok
esetben igaza van. Viszont nagyon nagy a létszám, akiket elküld. De ha elküldi Szécsényből
Balassagyarmatra, még nehezebb lesz a szülőnek. Pedig mezőgazdász szeretne lenni a gyerek, ennek
ellenére elküldi őt az igazgató ácstanulónak. A jegyzőnél egyszer jelentkezik, figyelmeztetést egyszer
kap. Pedig előírja a jogszabály, hogy hányszor, milyen módon kell az ilyen ügyet lebonyolítani.
Nagyon fontos lenne erről a problémáról beszélni, meghallgatni mindkét felet.
Dr. Muzsnay Ágnes:
A köznevelési törvény pontosan leszabályozza, hogyan lehet a tanulói jogviszonyt megszüntetni.
Jelezni fogja a gondot a Megyei Intézményfenntartó Központ vezetője, Dr. Kalocsai Péter úr felé.
Jónás Gábor (1969), elnök:
Több hozzászólás nem érkezett. A közmeghallgatást berekeszti, megköszöni a jelenlévők részvételét.

k.m.f.

…………………………….
Jónás Gábor (1969)
elnök
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Danyi Attila
jegyzőkönyv-hitelesítő
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