Új lendülettel, felelőséggel
Elvesztegetett évek után új lendülettel kezdte a 2001. évet Szombathely Megyei
Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata. Örömmel tapasztaltuk már az
azt megelőző évben is, hogy egyre többen akarnak tenni a szombathelyi roma
lakosság élethelyzetének javításáért. Sorra jelentkeztek olyan szervezetek és
személyek, amelyek együttműködésüket ajánlottak fel. A megkezdett
kapcsolatépítést és az önkormányzati munka irányítását 2001. év elejétől
Forgács Zója vette át a családi okokból elnöki tisztéről lemondó Orsós Gézától.
Januárban felmérést készítettünk a szombathelyi romák szociális helyzetéről.
Szembetűnő volt a családok nagy összegű felhalmozott közüzemi hátraléka és a
nagyarányú munkanélküliség. Látva a gondokat, esélyt akartunk adni azoknak, akik
10-12 éve nem tudtak elhelyezkedni, akik számára az egyetlen megélhetési forrást a
segély jelenti.
Kezdeményezésünkre 2001. áprilisában speciális közhasznú foglalkoztatási program
indult Szombathelyen, a Segítőházban. Létrejöttét a Vas Megyei Munkaügyi Központ
és Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzat támogatta. Bár eleinte aggódva
figyeltük az érintettek csekély munkavállalási kedvét, mára elmondhatjuk: volt értelme
az együttműködésnek.
A Vas Megyei Közútkezelő Kht. 2001. évi közmunkaprogramja keretében nemcsak
Szombathelyről, de a megye más településeiről is közvetítettünk munkaerőt. A Vas
Megyei Munkaügyi Központtal kötött megállapodásnak köszönhetően vállalt
feladataink végrehajtására közösségszervezők foglalkozatására is lehetőségünk nyílt.
Mindent elkövetünk annak érdekében, hogy aki akar, dolgozhasson. Hisszük azt is,
hogy hozzájárultunk a lakbérhátralékok rendezéséről szóló önkormányzati rendelet
megalkotásához. A magyarországi romáknak a Kárpát-medence a hazája, itt kell
tanulniuk, dolgozniuk és beilleszkedniük a társadalomba. Valljuk, hogy együtt kell és
érdemes küzdeni a romák felemelkedéséért.
Együttműködési megállapodást kötöttünk a városi rendőrkapitánysággal a konfliktusés előítélet-mentes viszony kialakításáért, a Regionális Szociális Forrásközponttal a
hátrányos helyzetű, munkanélküli nőket segítő program sikeréért. Lépéseket tettünk a
Vas Megyei Büntetés-végrehajtási Intézettel, valamint az Állami Népegészségügyi és
Tisztiorvosi Szolgálat városi intézetével kötendő megállapodás aláírása érdekében.
Az Egyházmegyei Karitász jóvoltából mindennap ruhaosztást biztosítunk irodánkban,
de sor került már a rászorulók részére iskolai füzetek, tankönyvek és
élelmiszercsomagok eljuttatására is. A szeretet ünnepe előtt még karácsonyfákat is
tudtunk adományozni.
Tavasszal a Megyei Művelődési és Ifjúsági Központban a Magyarországi Cigányokért
Közalapítvány támogatásával szerveztük meg "A cigányság jövője" című
képzéssorozat második megyei találkozóját, amelyen többek között szó esett a cigány
kisebbséget érintő kormányzati intézkedésekről, a kisebbségi önkormányzatok
helyzetéről, a pályázatírás fortélyairól, a polgármesteri hivatalokkal és más állami
szervekkel folytatott együttműködés nehézségeiről. Az előadásokhoz kapcsolódó
kommunikációs tréning nagy sikert aratott a résztvevők körében. Bár a meghívottak
közül a vártnál kevesebben tudtak eljönni, a jövőre nézve bizakodásra adhat okot,
hogy sok fiatal érdeklődő volt jelen a találkozón. Reméljük, hogy a képzéssorozatnak
lesz folytatása, mert a cigányságnak - érdekei védelmére és képviseletére - égetően
nagy szüksége lenne még több tájékozott és képzett közéleti személyre.
Szombathely Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata jelenleg az
Óperint u. 1. szám alatt a város tulajdonában lévő irodahelyiségekben működik.
Hétfőtől - péntekig állandó ügyfélfogadást tartunk. Komoly anyagi áldozatok árán

sikerült az iroda felszereltségén javítani, ám az még így is sok kívánnivalót hagy maga
után. A kárpótlási, a foglalkoztatási, a tanulmányi ösztöndíj, valamint a jogsegélyszolgálati ügyek miatt megnövekedett ügyfélforgalmunk során különösen szembetűnő
volt a megfelelő irodai infrastruktúra hiánya. Ezért további lépéseket kell tennünk az
irodai eszközök bővítése érdekében. Az a célunk, hogy elérjünk arra a szintre, ahová
más kisebbségi önkormányzatok már eljutottak.
Tisztában vagyunk azzal, hogy céljaink eléréséhez több saját bevételre kell szert
tennünk. Ehhez szükségesnek tartjuk egy főállású, pályázat figyeléssel és írással
foglalkozó szakember alkalmazását. A jövőt tekintve elengedhetetlennek tartjuk
hozzáértő szakemberek (munkaügyi, ifjúsági, egészségügyi, stb.) közreműködésének
igénybevételét is.
A városi önkormányzat együttműködését a gyermek- és ifjúsági korosztály fejlődését
elősegítő programok kidolgozásában és támogatásában is kifejezésre juttatta. A 2000.
évi balatonberényi roma ifjúsági táborunk lebonyolításához nyújtott támogatás után a
Gyermekvédő Liga segítségével szervezett velemi gyermeküdültetéshez járultak
hozzá anyagiakkal.
A nyár folyamán sokaknak segítettünk kárpótlási ügyük intézésében, továbbá a
közalapítványi tanulmányi ösztöndíj pályázatok benyújtásában. Nemcsak
Szombathelyről, de a megyehatáron túlról is kerestek bennünket ezekben az
ügyekben.
A nyár folyamán a hitélet támogatására zarándokutat szerveztünk Mariazell-be. A
támogatóknak köszönhetően a résztvevők többsége először járt a kegyhelyen.
A tanév kezdetén kezdeményezésünkre és javaslatunkra a jó tanulmányi és
sporteredményeket elért roma fiatalok részesültek elismerésben. A példaértékűnek
tartott kezdeményezést dr. Szabó Gábor, Szombathely Megyei Jogú Város
Polgármestere karolta fel. A tudás érték, érdemes elismerni a tehetséget és a
szorgalmat. A közzétett felhívásunkra jelentkezett gyermekek közül 9 diák kiváló
tanulmányi eredménye, hárman remek sportteljesítményük alapján, egy gyermek
zenei tanulmányaihoz vehetett át jutalmat, papír- és írószereket.
Az idei tanévben kísérleti jelleggel cigány néprajzi órákat szerveztünk a Frim Jakab
Általános Iskolában. A foglalkozásokon a cigányság történetével, hagyományos
mesterségeivel, költészetével, zenéjével, meséivel, szokásaival, hiedelmeivel és még
sok más érdekességgel ismerkedhettek meg a gyerekek.
Az ősz folyamán az Igazságügyi Minisztérium és az Országos Cigány Önkormányzat
kezdeményezésére bekapcsolódtunk az Antidiszkriminációs Ügyfélszolgálati Hálózat
munkájába. A jogsegélyszolgálat azokra az ügyekre terjed ki, amelyekben az ügyfelet
cigány származása miatt érte jogsérelem. Dr. Kabay Gábor ügyvéd heti két
alkalommal ingyenes jogi tanácsadással várja irodánkban a megye bármely pontjáról
hozzá fordulókat, tevékenysége antidiszkriminációs ügyekben perindításra, bíróság
előtti képviseletre is kiterjed.
A 2001. év utolsó rendezvénye a gyermekeknek szólt. A karácsonyi játszóház a
Gyermekek Háza szakavatott közreműködésével, önkormányzati és vállalkozói
támogatással valósulhatott meg. A gyermekek karácsonyfadíszeket készítettek,
közben cigány népmeséket adtak elő egymásnak. A résztvevő gyermekek kis
ajándékcsomagot kaptak, köztük szép könyveket. A rendezvényt helyi
magánvállalkozások is támogatták.
Úgy gondoljuk, hogy az elért eredményeink annak a kölcsönösen nyitott és segítőkész
együttműködésnek köszönhető, amelyről beszámolónk is szólt, s amit ezúton is
köszönünk mindenkinek.

