8/2016. sz. J e g y z ő k ö n y v
Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. július 06-án 08 órakor
megtartott üléséről
Jelen vannak: Horváth Henrik a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke és Erdei-Nagy
Imre Roma Nemzetiségi Önkormányzati képviselője (A jelenlévő képviselők száma: 2 fő), dr.
Havasi Titanilla köztisztviselő, a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIV törvény 80.
§ (4) bekezdése szerint a jegyző megbízottja
Az ülésre meghívót kapott: Szilágyi László polgármester, Brünner István alpolgármester,
Meghívottként jelen van: Szilágyi László polgármester, Brünner István alpolgármester
Érdeklődőként jelen van: Lengyel-Béres Klára az Alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtár
megbízott vezetője
A jelenléti ív a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi.
Horváth Henrik a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: köszöntötte a megjelenteket.
Megállapította, hogy az ülés 2 fő jelenlétével határozatképes, azt megnyitotta Javasolta, hogy
a meghívóban szereplő napirendi pontot tárgyalják meg és a jegyzőkönyv hitelesítője ErdeiNagy Imre képviselő legyen.
A Nemzetiségi Önkormányzat képviselői 2 igen szavazattal elfogadták a napirendi pontra
és a jegyzőkönyv hitelesítőre tett javaslatot.
A meghívó a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi.
Napirend:
1./ Roma nap megrendezésének időpont változtatása
Előadó: elnök
1./ Roma nap megrendezésének időpont változtatása
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. számú mellékletét képezi.
Horváth Henrik a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: Alsózsolca Város Roma
Nemzetiségi Önkormányzatának 18/2016. (VI.22.) Kt határozata alapján 2016. június 25-én
került volna megrendezésre a Roma Nemzetiségi Kulturális nap. Számára érthetetlen, hogy
ezen a napon senki nem jelent meg a rendezvényen, pedig voltak olyan emberek, akiket
különböző feladatokkal is megbíztak és ígéretet tettek, hogy segítségükre lesznek a
rendezvény lebonyolításában. Az esti órákban már érdeklődtek, hogy mikor tartják a Roma
Napot. Nem tudják, hogy milyen félreértés miatt nem mentek el. A zenekar, akivel szerződést
kötöttek szombat reggel ott volt a Sportpályán, így számukra a fellépési díjat kifizették és
megállapodtak abban, hogy az elmaradt fellépést 2016. július 30-án megtartják. Július 30-án 9
órától 12 óráig tervezik a Roma Kulturális Napot, melyen 2 zenekar is fellép; kispályás
labdarúgó versenyt, vetélkedőt és légvár felállítását tervezik a gyerekeknek. Ezt a napot már
ki fogják plakátozni és verbálisan is tájékoztatni fogják a romákat a rendezvény időpontjáról
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és a programról. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat beszámolójához is szükséges a program
megvalósítása.
Szilágyi László polgármester: a rendezvények szervezésére oda kellene figyelni, hiszen nem
ez az első alkalom, hogy lefoglalták a Közösségi Házat, illetve Sportcsarnokot is és elmaradt
a rendezvény. A hétvégi programoknál az önkormányzat részéről embereket kell biztosítani a
létesítményekbe. A közösségi ház vezetője és ő is megjelentek érdeklődőként június 25-én és
rajtuk kívül senki sem volt a Sportcsarnokban. Felvetődik, hogy milyen volt a szervezés és ki
lehetett-e fizetni a fellépési díjat úgy, hogy nem tartották meg a fellépést. Szerveztek egy
rendezvényt, igényt tartottak a Sportcsarnokra – melyet a létesítmény vezetője másnak ezen
időpontra nem tudott odaadni és szervezetlenség miatt kudarcba fulladt, illetve a szervezés
eredménye az volt, hogy 1 ember sem jelent meg.
Horváth Henrik a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: félreértették az emberek a
rendezvény időpontját. Javasolta, hogy vegyék úgy, mintha a rendezvényt megtartották volna
és a július 30-ai Roma Napra számla ellenében megfizetik a terembérleti díjat.
Szilágyi László polgármester: Alsózsolca Város Önkormányzatának nem az a feladata, hogy
a Roma Nemzetiségi Önkormányzattól pénzt vegyen el. Le kell vonni a következtetést, hogy
miért nem vettek részt június 25-én a roma emberek a Roma Napon. Az önkormányzat által
szervezett rendezvényeik esetében ilyen még nem fordult elő.
Horváth Henrik a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: a sikertelenség nem az ő
hibájuk. A 25-ei rendezvény biztosításával több személyt is megbíztak; focistákat is bevontak
a szervezésbe és mégsem mentek el. Most körültekintőbbek lesznek, családonként is
eljuttatják a szórólapot; kiplakátolják a rendezvényt.
Erdei-Nagy Imre a Roma Nemzetiségi Önkormányzat tagja: véleménye szerint „nagy
égés volt ez a rendezvény”. Felvetődött a gondolat, hogy a Május 1-ei rendezvényhez
hasonlóan ellenszerveződés volt ellenük, vannak olyan emberek akik a roma önkormányzatot,
illetve munkájukat el akarják lehetetleníteni. Nem fog harcolni azért, hogy ilyen
rendezvényeket szervezzenek. A jövőben arra törekszik, hogy roma gyerekek táboroztatását
segítse, illetve segítsék a roma gyermekek beilleszkedését a társadalomba.
Lengyel-Béres Klára az Alsózsolcai Közösségi Ház megbízott vezetője: a roma
önkormányzat munkájával kapcsolatosan több észrevételt tett. Több esetben is előfordult,
hogy az elnök megkereste különböző programok időpontjaival kapcsolatosan
teremfoglalással. A roma gyermekek tehetségkutató versenyét többször is elhalasztották
mindaddig, amíg ő és az iskola nevelői is nem kezdték el szervezni és felkészíteni a
gyermekeket – a nevelők és az ő segítségével jutottak el oda, hogy egy színvonalas
rendezvényt bonyolítsanak le. Az nem szervezés, hogy kitűznek egy időpontot egy
rendezvényre. Az év elején roma bált szerettek volna tartani. Két esetben is jelöltek meg
időpontot a bálra, melyek elmaradtak és elnök úr arra sem méltatta, hogy a rendezvény
meghiúsulásáról értesítse. Mint intézményvezetőnek feladata és kötelessége, hogy a település
szervezeteit kiszolgálja, de vannak kötelességei a másik félnek is. Azokban az esetekben,
amikor lefoglalásra kerül a közösségi ház, annak a szervezetnek és személynek tartja fenn,
aki lefoglalta. Sikertelenség esetén időben kellene értesíteni, hiszen mások is igényt tartanak a
létesítményre. A hétvégi programokkal kapcsolatban, mint intézményvezetőnek biztosítani
kell megfelelő személyzetet a nyitvatartáshoz, felügyelethez. A július 30-ai rendezvény
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időpontjáról már értesült, támogatni fogják a rendezvény lebonyolítását. Magánemberként
javasolta, hogy együtt tisztázzák a problémákat, a szervezésre pedig jobban oda kell figyelni.
Horváth Henrik a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: vannak hibáik, a május 1-jei
rendezvény is meg akarta tartani, de rászerveztek. A Roma Kulturális Napot meg szeretnék
tartani, ehhez kért segítséget, hogy partnerként velük legyenek az önkormányzat részéről is.
Szilágyi László polgármester: mint eddig is támogatták a rendezvényeiket; június 25-én is
ott volt a Sportcsarnoknál és sajnálattal vette tudomásul az érdektelenséget, mely szerint ő és
a közösségi ház vezetője volt jelen. A július 30-ai rendezvényre térítésmentesen adják oda a
Sportpályát és a Sportcsarnok alsó részét, de a nagy futball pályát nem vehetik igénybe és az
előkészületi munka csak hétközben történhet. Javasolta, hogy körültekintőbben szervezzenek
rendezvényt; legyenek felelősek és időben készüljenek fel a feladatokra. Megemlítette, hogy
az önkormányzati augusztus 20-ai rendezvény előkészületei már folynak; a megbeszélések
folyamatosak, tehát időben oda kell figyelni a szervezésre.
Horváth Henrik a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: a focistákban csalódtak,
mert támogatásukról biztosították Őket és cserbenhagyták, mert senki sem jelent meg közülük
június 25-én, annak ellenére, hogy saját pénzéből nevezte be a roma futballistákat a
Tolerancia kupára. Reméli, hogy július 30-án eredményes lesz a Roma Kulturális Nap, a
segítőik részt vesznek és csapatmunkában szervezik meg a feladatokat.
Lengyel-Béres Klára az Alsózsolcai Közösségi Ház megbízott vezetője: javasolta, hogy
időben kezdjék el a szervezést, osszák ki a feladatokat, mert közösen lehet eredményt elérni.
Horváth Henrik a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: a június 25-ei rendezvény
ugyan nem volt sikeres, de volt olyan rendezvényük, mint a Roma Nemzetközi Fesztivál ami
jól sikerült és megye- és országhatáron kívül is elvitte hírüket.
Erdei-Nagy Imre a Roma Nemzetiségi Önkormányzat tagja: elmondta, hogy többé nem
szeretne Roma Kulturális Nap szervezésében részt venni, sőt ha most lebonyolódik ez a
rendezvény, amíg ő tagja a nemzetiségi önkormányzatnak nem fogja a továbbiakban
támogatni.
Horváth Henrik a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: kijelentette, hogy amíg ő
lesz az elnök, soha többé nem szervez Roma Kulturális Napot, inkább szerveznek a
gyermekek részérére rendezvényt. Kérte, hogy az elhangzottak alapján szavazzanak a 2016.
július 30-ai rendezvényről.
A szavazásban a testület jelen lévő 2 tagja vett részt.
A Nemzetiségi Önkormányzat képviselő testülete 2 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 19/2016.
(VII.06.) Kt. határozata 2016. július 30. napján
megrendezésre kerülő Roma Kulturális Napról
Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat úgy
döntött, hogy 2016. július 30-án az Alsózsolcai Sportpályán,
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Sportcsarnok alsó részébe Roma Nemzetiségi Kulturális Napot
tartanak, az elmaradt 2016. június 25-ei rendezvény helyett.
A rendezvényen fellépő zenekar fellépési díját már kifizették,
a zenekarral történt megállapodás szerint az elmaradt június
25-ei rendezvény helyett a szerződésben foglaltak szerint
fellépnek.
A gyermekek részére játékokat, akadályversenyt, légvárat; a
felnőttek
részére kispályás labdarugó mérkőzést
szerveznek.
A Roma Kulturális Napon az alsózsolcai nagy futballpályát
nem veszik igénybe.
Felelős: elnök
Határidő: azonnal
Horváth Henrik a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: augusztus hónapban Roma
Kulturális Egyházi napokat szerveznek a hit, hagyományápolás és kultúra megőrzése
érdekében. A helyszín az Alsózsolcai Metodista Egyház temploma és a Wesley János tér
környékén kerül megrendezésre, ahová amerikai testvéreket és Magyarország több
megyéjéből érkezett segítőket és fordítókat várnak; más gyülekezetek énekkari és zenekari
szolgáltatásaikkal. Szintén augusztus hónapra tevődik a Somogy megyei Kürtőspuszta
országos roma missziós táborba az utazás, ahol Alsózsolca képviselteti magát. A táborban a
roma nyelv, a zenei kultúra ápolása és a hit gyakorlása a fő cél. Ezekre a rendezvényekre
400.000,- Ft előleg felvételének támogatását kérte. Támogatókat keresnek meg, segítséget
kérnek a rendezvényekhez. Az alsózsolcai rendezvény augusztus 15. napjától augusztus 2324-ig tart. Az eddigi egyházi rendezvényeken közel 1200-1400 fő vett részt, megközelítőleg
most is hasonló nagyszabású rendezvény lebonyolítását szeretnék. Lesznek élőzenekarok, a
gyerekeknek foglalkozások. Kérte Polgármester urat, hogy a Wesley János téri játszóteret
ezekre a napokra biztosítsák számukra. A kürtöspusztai rendezvény 2016. augusztus 25-28.
napjáig tart, ha más időpontban lesz a táborozás ideje – jelezni fogják. A missziós
rendezvényre az ország minden területéről érkeznek emberek. Roma nyelvet tanítanak, roma
zeneoktatás folyik; roma kultúráról és roma integrációról beszélgetnek. A kürtöspusztai
rendezvényre 40-50 ezer forintot fordítanának.
Szilágyi László polgármester: érdeklődött, hogy Kürtöspusztára Alsózsolcáról a táborba
mennyi fő utazik.
Horváth Henrik a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: a kürtöspusztai táborba 3035 fő utazna, a szállást ingyenesen biztosítják. A misszió elnökének segítségként üdítőket
vásárolnak, melyet támogatásként ajánlanak fel. Kérte, hogy szavazzanak az elhangzottakról.
A szavazásban a testület jelen lévő 2 tagja vett részt.
A Nemzetiségi Önkormányzat képviselő testülete 2 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 20/2016.
(VII.06.) Kt. határozata Roma Kulturális Egyházi Napok
szervezéséről és Kürtöspuszta Országos Roma Missziós
táborba történő utazásról

4

Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat úgy
döntött, hogy 2016. augusztus 15. napjától 2016. augusztus
23-24 napja között Roma Kulturális Egyházi Napokat szervez.
A rendezvényen külföldi vendégek és Magyarország más
megyéjéből érkező vendégek is lesznek.
Az egyházi napok megszervezésének fő célja: a hit, a
hagyományápolás és a roma kultúra megőrzése.
A felnőttek részére élő zenekarok, énekkarok fellépését és
beszélgetéseket szerveznek. A gyermekek számára az elkerített játszótéren játszást és foglakozásokat biztosítanak.
Kürtöspusztán 2016. augusztus 25-28-ig 30-35 fő részvételével
roma metodista missziós táborba utaznak, melynek anyagi
vonzata megközelítőleg 40-50 ezer forint.
A Roma Kulturális Egyházi Napok szervezésére és
lebonyolítására; a Kürtöspusztai Missziós Táborba a
táboroztatáshoz a 2016. évi költségvetése terhére 400.000,- Ft
előleget biztosítanak.
Felelős: elnök
Határidő: azonnal

Más vélemény, hozzászólás
nem volt, így Horváth Henrik a Roma Nemzetiségi
Önkormányzat elnöke az ülést 09 óra 10 perckor bezárta.

Kmf.

Horváth Henrik
elnök

Erdei-Nagy Imre
jegyzőkönyv hitelesítő

Koczka Imréné
jegyzőkönyvvezető
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