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Megjegyzések a Függelékhez
A Politika, oktatáspolitika dokumentumgyűjteményt a függelék zárja, amely bemutatja,
hogy az önkormányzati munka milyen „járulékos” kötelezettségekkel járt nap, mint nap,
évről évre. Vannak közöttük olyanok, amelyek a Felsőoktatási és Tudományos Tanács
illetve a Regionális Fejlesztési Tanács munkájában való részvételt, van, amely az Oktatási
Minisztériummal vagy az Oktatási Hivatallal a kapcsolattartást dokumentálja, van, amely a
főváros és kerületek együttműködésének keretében megvalósuló közös projektben ad
feladatot. De vannak olyanok is, amelyek szinte kötelezőek voltak a képviselők, de különösen
az Oktatási Bizottság tagjai számára. Ilyen a gyermekvédelmi intézmények érdekvédelmi
fórumának munkájában való részvétel, vagy a fenntartó képviselete az iskolaszékekben. És
senkinek ne legyenek kétségei afelől, hogy ezek társadalmi megbízatások voltak mindenféle
juttatás nélkül.
Reprezentálva van a függelékben a civil szervezetekkel és az egyházakkal fenntartott
kapcsolat is. Az utóbbit két dokumentum is jelzi, és nem véletlen, hogy mindkettő arra
irányítja a figyelmet, hogy gyümölcsöző lenne a város, az ország számára, ha az egyházak
nagyobb szerepet vállalnának az elesettek, rászorulók megsegítésében Az egyik
dokumentum javaslat a Kisebbségi és Vallásügyi Bizottság számára egy tervezett konferencia
témájára. A cél az lenne, hogy tekintsük át, milyen szerepet játszik a kisebb és nagyobb
egyházak tevékenységében ez az általuk a történelem során hagyományosan vállalt feladat.
A másik dokumentum egy beszélgetés rövid összefoglalója, amely a görög katolikus egyház
egy képviselőjével folyt. A szöveg pontosan idézi fel, hogy az egyeztetés egyik kiemelt
témája éppen az volt, hogy az egyház által tervezett kollégium milyen mértékben kíván
foglalkozni a roma diákok befogadásával, felzárkóztatásával, továbbtanulásával.
Levelében az egyház képviselője is elismerte, hogy a görög katolikusok nem kis százaléka
roma származású, és a múlt század közepéig volt is hagyománya a körükben folyó oktatási és
szociális munkának. Visszásnak érzem, hogy főként az úgynevezett történelmi
nagyegyházak ebben a tekintetben alig mutatnak aktivitást.
De szó van munkarengeliről a főpolgármester-helyettes irodájában, ahol a budapesti tejakció
lehetséges külföldi szponzorával folyik egyeztetés, egy konfliktusról a közbeszerzési
bizottság elnökével, aki önkényesen megválasztott időpontra hívta össze az ülést, a tagokkal
való egyeztetés nélkül, valamint a roma mentor-programról és más feladatokról, témákról.
.
Spira Veronika
2012. február

2

TARTALOMJEGYZÉK
Megjegyzések a függelékhez
Dokumentumok:
1. Az állami gondoskodásban élő gyermekek és fiatalok érdekképviseleti fórumában
fővárosi képviselőknek is részt kellett venniük. Minden intézménynek saját érdekvédelmi
szervezete volt, így minden 3. képviselőnek vállalnia kellett ilyen (ingyenes) megbízatást.
2. A 90-es évek elején indult tejakció egyik külföldi támogatójával történt egyeztetésen
vettem részt Marschall Miklós Főpolgármester-helyettes irodájában.
3-4. A Felsőoktatási és Tudományos Tanács tagjának két miniszter is felkért.
5. A NAT Operatív Bizottságának tagjaként is számos feladat, ülés, szakmai anyag
elolvasása tartozott a feladataim közé
6. Egy konfliktus dokumentuma
7. A fővárosban működő civil szervezetekkel fenntartott aktív és támogató kapcsolat
dokumentuma
8. A Regionális Fejlesztési Tanács tagjai, köztük névsor szerint a 14. vagyok
9. A Regionális Fejlesztési Tanács tagjainak kapcsolattartása a delegáló szervvel
10. A főváros és a kerületek közötti együttműködésből is ki kellett vennünk a részünket.
Mint zuglói lakos el kellett vállalnom a részvételt a városligeti, az Őrs vezér terei stb.
közösen felállított térfigyelő rendszer kialakításában és működtetésében.
11. A Regionális Fejlesztési Tanács Oktatási Minisztérium által delegált tagjaként részt kellett
vennem az OKÉV által szervezett Regionális Közoktatási Egyeztető Fórumon
12. Mindezzel párhuzamosan folyt a Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány munkája, köztük
a roma mentorprogram, amelynek a kuratórium részéről én voltam a témafelelőse
13. A Kisebbségi és Vallásügyi Bizottság számára készített konferencia-tervezet
14.Mint az Oktatási, és mint a Kisebbségi és Vallásügyi Bizottság tagja gyakran foglalkoztam
az egyházak ingatlan-problémáival, a kisebb egyházak kéréseivel.
Búcsú az olvasótól

3

1. Az állami gondoskodásban élő gyermekek és fiatalok érdekképviseleti fórumában
fővárosi képviselőknek is részt kellett venniük. Minden intézménynek saját
érdekvédelmi szervezete volt, így minden harmadik képviselőnek vállalnia kellett
ilyen (ingyenes) megbízatást.
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2. A 90-es évek elején indult tejakció egyik külföldi támogatójával történt egyeztetés
Marschall Miklós Főpolgármester-helyettes irodájában.
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3-4. A Felsőoktatási és Tudományos Tanács tagjának két miniszter is felkért.

6

7

5. A NAT Operatív Bizottságának tagjaként is számos feladat, ülés, szakmai anyag
elolvasása tartozott a kötelezettségeim közé
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6. Egy konfliktus dokumentuma
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7. A fővárosban működő civil szervezetekkel fenntartott aktív és támogató kapcsolat
dokumentuma
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8. A Regionális Fejlesztési Tanács tagjai, köztük névsor szerint a 14. vagyok
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9. A Regionális Fejlesztési Tanács tagjainak kapcsolattartása a küldő szervvel
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10. A főváros és kerületek közötti együttműködésből is ki kellett vennünk a részünket.
Én, mint zuglói lakos részt kellett vállalnom a városligeti, az Őrs vezér terei stb. közösen
felállított térfigyelő rendszer kialakításában és működtetésében.
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11. A Regionális Fejlesztési Tanács Oktatási Minisztérium által delegált tagjaként részt
kellett vennem az OKÉV által szervezett Regionális Közoktatási Egyeztető Fórumon

15

12. Mindezzel párhuzamosan folyt a Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány munkája,
köztük a roma mentorprogram, amelynek a kuratórium részéről én voltam a
témafelelőse
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13. A Kisebbségi és Vallásügyi Bizottság számára készített konferencia-tervezet
JAVASLATOK A KISEBBSÉGI ÉS VALLÁSÜGYI BIZOTTSÁG SZÁMÁRA
Készítették:
Körmendy Ferenc és Spira Veronika
képviselők, a bizottság tagjai
2005. április

A) Javaslat a konferencia témájára
I. Az egyházak karitatív tevékenysége
A konferencia bemutatná az egyházaknak a főváros hátrányos helyzetű (munkanélküli,
hajléktalan, fogyatékkal élő, idős, ápolásra szoruló) lakosaiért folytatott tevékenységét,
részvételüket a drogprevencióban, a szenvedélybetegek rehabilitációjában, a közoktatásból
való lemorzsolódo9ttak reintegrációjában, valamint bemutatná az egyházak romákat segítő
programjait.
II. Az egyházak beágyazódása a társadalom által igényelt intézményrendszerbe
1. Önállóan fenntartott iskolák, óvodák
2. Kórházak, szociális otthonok

B) Javaslat a meghívandó egyházak körére és az előadókra
A konferenciára való bejelentkezés minden Budapesten, a fenti tevékenységi körökben
aktívan működő egyház számára nyitva áll. A nagy egyházak mellett idén a kisebb
egyházakra is hangsúlyt kell fektetni.
Pl.: Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség, Hit Gyülekezete, Magyarországi Krisnatudatú hívők Közössége, Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség, Jehova Tanúi Egyház,
Magyarországi Baptista Egyház, Tan Kapuja Buddhista Egyház stb.
Szükséges a téma szakértőit, kutatókat is meghívni, akik nem csupán egy konkrét egyház
tevékenységét jelenítik meg.
Név szerint a következő szakértők, kutatók egyházi vezetők megkeresését javasoljuk
kiemelten:
IVÁNYI GÁBOR
DONÁTH LÁSZLÓ
DANKA KRISZTINA
KAMARÁS ISTVÁN
HADAS MIKLÓS
NÉMETH SÁNDOR
KÖVES SLOMÓ és mások
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14. Mint az Oktatási, mint a Kisebbségi és Vallásügyi Bizottság tagja gyakran
foglalkoztam az egyházak ingatlan-problémáival, a kisebb egyházak kéréseivel.
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Búcsú az olvasótól

Kedves olvasó, remélem, hogy átlapozva ezt a dokumentumgyűjteményt, találtál benne
számodra érdekes tényeket, véleményeket, földközeli politikatörténeti érdekességeket,
mentalitástörténeti észlelnivalókat.
Ugyanis ezért készült ez a kis kötet. És persze magamnak, hogy egybegyűjtve lássam, mi is
maradt meg húsz év munkájából.
Persze ez csak egy magándokumentum-gyűjtemény. Máshol más adatok is fellelhetők bőven
az általam érintett eseményekről.
2012. január
Barátsággal búcsúzik:
Spira Veronika
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