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Csúfosan megbukott a roma közigazgatási program

Kamuállást ajánlottak a sikeres vizsgázónak

A Somogy megyei Arató József 
is egyike azoknak a romáknak, 
akik elvégezték a tanfolyamot. 
Bár szeretett volna, mind ez 
idáig nem tudott elhelyezkedni. 
– Az ígéretek szerint már janu-
ár 1-jével munkába állhattunk 
volna. Bíztam a sikerben, de 
csalódnom kellett – mondta a 
korábban teológus végzettséget 

szerzõ roma fiatalember, aki 
zenészként bejárta Európát, két 
évet élt angol nyelvterületen, 
tanított romológiát a Kaposvári 
Egyetemen, dolgozott önkéntes-
ként családsegítõ központban, 
gyakorlatot szerzett pályázat-
írásban és számítógép-haszná-
latban is. A közigazgatási ver-
senyvizsgája 83 százalékosra 

sikerült. A pályázatra jelentkezõ 
ötszáz emberbõl összesen 
287-en tehettek vizsgát, ami 150 
embernek sikerült. Több nem 
roma is volt köztük. – A csapat 
csak két-három alkalommal volt 
együtt. Néhány nem romával 
magam is találkoztam. Nem 
ítélem el ezeket az embere-
ket, hiszen õk is a saját hely-
zetükön igyekeznek javítani. 
A jogszabályok a rosszak – állít-
ja Arató József, akit az elsõ csa-
lódás decemberben ért. – Bajnai 
Gordon december 16-án szem-
besített minket azzal, hogy még-
sem kapunk munkát január 1-
jétõl. De azt mondta: legkésõbb 
márciusban mindenki kap 
állást. Azóta alig néhány ember 
jutott munkalehetõséghez. 
Megkeresett a sajtó, hogy szá-

moljak be a tapasztalataimról 
– mondja Arató. – A beszélgetés 
elõtt felhívtam a Kormányzati 
Személyügyi és Közigazgatási 
Képzési Központot, ahol a fel-
készítésünket végezték, és 
megkérdeztem: mit mondha-
tok az interjúban? Erre hirte-
len – a hivatali munkaidõ után 
– kaptam tõlük egy értesítést, 
hogy négy helyre kiközvetítet-
tek: a Külügyminisztériumba, 
a Nemzeti Fejlesztési Ügy-
nökséghez, a Miniszterelnöki 
Hivatalba és a Szociális és 
Munkaügyi Minisztériumba.

Arató József két hetet várt, 
hátha keresik, hogyan tovább. 
Végül úgy döntött: maga hívja 
fel a négy hivatalt, és rákér-
dez, mire számíthat. – Kiderült, 
hogy a munkaügyi tárcánál 

meg sem kapták az adataimat, a 
Külügyminisztériumban nem igé-
nyelnek roma referenst, a Nemzeti 
Fejlesztési Ügynökségnél pedig 
pénzügyi végzettségû embert 
kerestek. A Miniszterelnöki Hiva-

taltól visszajelzést sem kaptam. 
A programra sok milliót pocsé-
kolt el az állam, és az egész csak 
arra volt jó, hogy felkorbácsolja 
az elõítéleteket!

 � Gombás�Bálint

Közel másfél millió forintot fizet a Fõvárosi Önkormányzat 
Sas Józsefnek a Mikroszkóp Színpad Nonprofit Kft-ben 
birtokolt üzletrészéért, annak ellenére, hogy a direk-
tor annak idején egy forintért mondott le a részérõl. 
A Mikroszkóp Színpad Nonprofit Kft. egyúttal a Fõvárosi 
Önkormányzat 100 százalékos tulajdonába került. 

Molnár Csaba tavaly decemberben gratulált a sikeres versenyvizsgákhoz 

Csak a sajtóban adta 1 forintért

Kifizették Sas Józsefet 

Böhm András, a Fõvárosi 
Önkormányzat kulturális bizott-
ságának elnöke a Helyi Téma 
kérdésére elmondta, tudomásuk 
volt arról, hogy Sas József a saj-
tóban olyan nyilatkozatot tett, 
amelyben egy forintért lemon-
dott a tulajdonrészérõl. – Sas 
József azonban ezt az igényét 
az önkormányzatnak írásban 
nem jelezte. Az ajánlatában ez 
a közel másfél millió forintos 
összeg szerepelt, amelyet végül a 
képviselõ-testület is elfogadott. 

– Mi is maximum másfél 
millió forintos összeg kifize-
tését tartottuk elfogadható-
nak – állítja Csomós Miklós, a 
fõvárosi közgyûlés kulturális 
bizottságának ellenzéki alelnö-
ke. – Még jobb megoldás lett 
volna, ha az önkormányzat nem 
adja el a részét annak idején 
Sas Józsefnek, õ pedig nem 

lesz a Mikroszkóp direktora. 
A fõváros tulajdonrészét nem 
szabad többé magánkézbe adni 
– vélte a politikus. Sas Józsefnek 
a fõvárosi közgyûlés annak elle-
nére szavazta meg a másfél mil-
liós összeget, hogy õ korábban 
jelképes összegért, egy forintért 
mondott le 49 százalékáról. Sas 
az egyforintos jelképes vételárat 
korábban lapunk kérdésére is 
megerõsítette. Most azonban 
mégis kapott közel másfél mil-
lió forintot szellemi apportjáért. 
Az összeget Sas a Mikroszkóp 
Színpad Alapítvány részére aján-
lotta fel. – Nem volt semmilyen 
kikötésem, hogy mire használja 
fel a pénzt az alapítvány – mond-
ta Sas József. – Gyenge a támo-
gatása a színháznak, ezért biz-
tosan jól tudják hasznosítani a 
mûködési költségek fedezésére!
� Gombás�Bálint

Sas József másfél milliót kapott szellemi apportjáért

Osztályzatot kapnak a tanárok
Egy újonnan indított weblapon 
egyetemi és fõiskolai hallga-
tók osztályozhatják tanáraikat. 
Az oldalon megtalálható vala-
mennyi intézmény, amelye-
ket szintén lehet osztályozni, 
illetve minden tanár, akiket 
különbözõ szempontok alapján 
lehet értékelni. Pontozható a 
segítõkészség, a felkészültség, 
de az is, hogy a tanerõ mennyi-
re szexi. Az Óbudai Egyetem 
egyik elõkelõ helyezést elérõ 

oktatóját, Vajda Istvánt kér-
deztük az értékelõrendszerrõl. 
– Még nem hallottam róla, de 
meg fogom nézni – csodálkozott 
rá Vajda tanár úr. – A mi pályán-
kon nagyon nehéz az értéke-
lés, mert a tudást, a légkört 
és a szemléletet mennyiségileg 
nem lehet mérni. Ezek a vissza-
jelzések viszont segítenek, ha 
van tartalmuk, de nem érdemes 
összekeverni a szakmai értéke-
léssel, hiszen szubjektív. � U.�J.
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Látványosan nagyot bukott a Romák a közigazga-
tásban nevû program, amelynek eredetileg az volt a 
célja, hogy több száz roma származású fiatalt készít-
sen fel a közigazgatási versenyvizsgára. A tervek 
szerint a sikeres vizsgázóknak álláslehetõséget is 
biztosítottak volna. Eddig ötven ember kapott munkát. 
Ráadásul a romák számára kiírt pályázaton több nem 
roma nemzetiségû is lehetõséget kapott.


