Minden területen fontos az aktív munka…
Farkas Félix roma parlamenti szószólóval beszélgettünk

– Az országgyűlési szószóló jogintézménye az elmúlt négy
évben bizonyította létjogosultságát: a szószólók munkája
több területen is eredményes volt. Mit tart az eredmények
közül a legfontosabbnak?
– A legfontosabb eredménynek azt tekinthetjük,
hogy elismerik a szószólói rendszer létezését, illet
ve azt, hogy az országgyűlés állandó bizottságaként
dolgozunk. Hírt adhatunk magunkról, mi is része
sei vagyunk a magyar országgyűlésnek. A szószó
lók ugyan még csak tanácskozási joggal rendelkez
nek, de a bizottságban kifejtve álláspontunkat, akár
törvénymódosító javaslatot is benyújthatunk, amint
ez több esetben meg is történt. Nagy eredménynek
tartom azt is, hogy a nemzetiségi önkormányzatok
költségvetését – beleértve az országos önkormány
zatot is – meg tudtuk emeltetni a magyar ország
gyűléssel. A helyi nemzetiségi önkormányzatokét
300%-kal sikerült megnöveltetni, illetve ez évtől
az országos önkormányzatokét további 20, a helyi
önkormányzatokét pedig 10 százalékkal, amit egy
hangúan, tehát pártoktól függetlenül fogadott el az
országgyűlés.
– Milyen kapcsolatban állt és fog állni a roma közösséggel, amely a Parlamentbe küldte? Milyen formában él ez a
kapcsolat, beszámol a közösségnek a végzett munkájáról?
– Amint a törvény előírja, a nemzetiségi szószólók
évente egyszer beszámolhatnak az országos önkor
mányzatok közgyűlésének. Nemcsak emiatt, hanem
alapvetően is fontos az együttműködés. Részünkről
megvan a napi kapcsolat a képviselőkkel, az elnök

kel és hivatalvezetővel. Mielőtt az országgyűlési bi
zottság napirendre tűzte a költségvetés támogatását,
megkerestük az országos önkormányzatot, javas
latukat kértük, és tájékoztatást adtunk számukra
a reálisan megigényelhető összegekről. Tanácsa
ink alapján készítették el a költségvetési támoga
tás-igénylést, ami megfelelőnek bizonyult, mert elfo
gadták. A szószólói jogviszonynak is köszönhetően
sikerült közös eredményeket elérnünk.
– Melyik területen kíván aktívan dolgozni a mostani
ciklusban? Hol lát tennivalókat?
– Minden területen fontos az aktív munka, de a
romák számára a kitörési lehetőség az oktatás, ez a
terület – a foglalkoztatás és az egészségügy mellett
– tehát kiemelten fontos. Ez a Roma stratégiában is
így van megfogalmazva. Természetesen fontosak a
diplomáciai kapcsolatok is más országokkal.
– Képzettségét/foglalkozását, korábbi tevékenysége tapasztalatait tudja-e hasznosítani szószólói munkája során?
– Jelenlegi munkámban képviselői múltam ta
pasztalatait hasznosítom, hiszen 1994-től képvi
selősködöm helyi, megyei szinten. Bizottsági elnöki
teendőket láttam el. Ezek fontos állomások voltak
ahhoz, hogy ide eljussak. A mostani munkám során
ezekre a tapasztalatokra építhetek.
– A parlamenti munka mellett marad-e ideje, energiája
a saját nemzetiségi közössége rendezvényein, munkájában
való részvételre?

• 1960. április 21-én született. 1975-től vízhálózati munkásként dolgozott az építőiparban.
2007-ben érettségizett, majd 2014-ben a Miskolci Egyetemen politológusi diplomát
szerzett.
• 1994-2006 között Mezőkövesd város önkormányzatának képviselője, a szociális és
kulturális bizottság tagja.
• 1997-tól a Lungo Drom Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség tagja,
annak mezőkövesdi szervezete elnöke.
• 2003-tól a Lungo Drom országos elnöksége tagja.
• 2006-tól a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei közgyűlés képviselője, a kisebbségi bizottság
elnöke, területfejlesztési bizottság tagja, az Országos Cigány Önkormányzat képviselője.
• 2003-tól a Lungo Drom országos elnöksége szóvivője.
• 2010-től ismét a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei közgyűlés képviselőjévé választották.
• 2012-től a megyei közgyűlés kisebbségi bizottsága elnöke, az Országos Roma
Önkormányzat elnökhelyettese, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács tagja.
• 2011-től a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Területi Roma Önkormányzat elnöke
• 2012-től foglalkoztatási és közrendvédelmi bizottság elnöke, kisebbségi bizottság tagja
• 2014-től az Országgyűlés roma nemzetiségi szószólója.
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– Az életünk nagy részét azzal töltjük – munka
időre való tekintet nélkül –, hogy az országgyűlési
munka mellett tartsuk a kapcsolatot azzal a közös
séggel, amelyhez tartozunk. Szinte minden rendez
vényre, ahová meghívnak, elmegyek, legyen az akár
oktatási (tanévnyitás-zárás), akár kulturális rendez
vény vagy fórum. Itt tudom ugyanis tájékoztatni a
közösségemet az általam végzett feladatokról, és
tudom begyűjteni azokat az információkat és ké
réseket, amiket a munkám során felhasználhatok.
Közvetlen kapcsolatban állok tehát azokkal, akiket
képviselek.
Nagyon sokféle, romák által létrehozott, segítő
szándékú civil szervezet, alapítvány van. Ezek egy
része megszűnik a vezető alkalmatlansága miatt
vagy a pályázatok benyújtásához szükséges szak
emberhiány miatt. Ahol ez a két alapfeltétel – jó
vezető és szakember megléte – megvan, ott nagyon
jól működik a szervezet. Országszerte kb. 1300 nem
zetiségi roma önkormányzat van, ennek közel 70%át a Lungo Drom képviseli. Az önkormányzatok és
civil szervezetek évente pályázhatnak működésük
fenntartására, kulturális rendezvényekre, táboro
zásra, pedagógus-továbbképzésre. Elenyésző azon
pályázatok száma, amelyek nem felelnek meg. A jó
pályázatot beadó önkormányzatok és civil szerve
zetek nagyrészt megkapják a lehetőséget, én pedig
minden segítséget megadok nekik, hogy a program
jaikat meg is valósítsák. Fontosnak tartom, hogy
például a táborozásokra kapott összeg úgy haszno

suljon, hogy az a gyerekek számára valóban a saját
környezetükből, közegükből való kimozdulást je
lentsen, tudjanak külső kapcsolatokat létrehozni és
képesek legyen azokat fenntartani is.
Országszerte számos civil szervezet működik,
de vannak az Országos Roma Önkormányzat által
fenntartott intézmények, óvodák, iskolák is. Műkö
désük bővülésére sok jó példa van. A sziráki iskola
tanévnyitó rendezvényén például örömmel hallot
tam, hogy nemcsak általános és középiskolai osztá
lyok indultak idén ősszel, hanem a 8. osztály után
a Rajkó Zenekar kihelyezett tagozatán zenélni, tán
colni is tanítják a fiatalokat. Hídként működik ez a
többségi és kisebbségi társadalom között.
Mint a legnagyobb létszámú nemzetiség képvi
selője és a nemzetiségi szószólói bizottság elnökhe
lyettese ugyanaz a feladatom, mint az összes többi
szószólónak, alelnökként annyival több, hogy a bi
zottság nevében, mind a tizenhárom nemzetiséget
képviselve teszünk eleget például egy-egy meghí
vásnak. Alelnökként nemcsak a roma nemzetiség
érdekében szólalok fel.
A nemzetiségi ombudsmanhelyettes asszonynál
képviselem mindazokat, akik bármilyen jellegű
hátrányos megkülönböztetést voltak kénytelenek
elszenvedni. Ha a saját közösségem megkeres ilyen
jellegű problémákkal, ezeket az ügyeket, konkrét
eseteket is erre a fórumra viszem.
Balányi Klára
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