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Kulcsár Gergely
országgyű lési képviselő

Irásbeli kérdé s

Kövér László úrnak,
Az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az Országgyű lésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbel i

kérdést kívánok intézni az Emberi Erőforrások Minisztériumot vezető miniszterhez, mint a

tárgyban illetékes minisztérium vezetőjéhez

„Támogatja-e a Kormány, hogy 50 hajdúhadházi cigányt idősgondozás keretein belül
foglalkoztassanak? ”

címmel .

A benyújtott kérdésemre a választ írásban várom .

Tisztelt Miniszter Úr!

"Példaértékű program" indításáról egyeztek meg Hajdúhadházon a Kinyújtott keze k

konferencián. A tervek szerint 50 fiatal és középkorú munkanélküli cigány gondozha t
magányos, idős embereket nyolcórás foglalkoztatás keretében . Erről Aba-Horváth István, a
területi cigány kisebbségi önkormányzat elnöke, fideszes megyei önkormányzati képvisel ő
tájékoztatta a nyilvánosságot a közelmúltban .

Több dolgot is aggályosnak találok ezen program beindítása kapcsán, melyet a Hajdú-Biha r
Megyei Munkaügyi Központ, a fideszes többség ű hajdúhadházi önkormányzat és a megye i
közgyű lés is támogat .

Leginkább az aggasztja a helyieket, hogy hogyan gondolták, hogy pont Hajdúhadházo n
akarják a cigányokra bízni a nyugadíjasokra, ahol az utóbbi években megszaporodtak az id ős

emberek elleni b űncselekmények és ezeket cigány származású bűnözők követték el! Elég, ha

csak az idén februárban történt esetre gondolunk, amikor is három cigánybűnöző rabolt ki és

bántalmazott súlyosan egy idős férfit a saját otthonában! Az utóbbi 2 évben 4 ember t

gyilkoltak meg az otthonukban elvetemült cigánybűnözők a településen!



A másik probléma az, hogy a parlamenti pártok – a Jobbik kivételével – nem gy őzik
hangsúlyozni, hogy nincs cigánykérdés, kizárólag mélyszegénységben él ő emberek
problémájáról beszélhetünk, hisz – mondják Önök - ugyanazok a problémáik a legszegényebb
embereknek, akár cigányokról, akár magyarokról van szó. Ha ez így van, akkor miért
rekesztik ki a mélyszegénységben élő magyar embereket a tervezett programból?

A Jobbik provokációnak tartja a program elindítására tett javaslatot és tiltakozunk ellene !

Tisztelt Miniszter Úr !

A kérdésem az lenne, hogy a kormány támogatja-e, hogy 50 hajdúhadházi cigány t
idősgondozás keretein belül foglalkoztassanak? Ha igen, akkor nem gondolja úgy, hog y
bizonyos feltételekhez kellene kötni a programban való részvételt? Úgymint büntetlen el őélet ,
szakmai végzettség vagy minimum érettségi ?

Várom megtisztelő válaszát !

Budapest, 2013 . május 7 .

Tisztelettel :

Jobbik
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