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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A Csorvási Roma Önkormányzat Képviselő-testülete 2016-ban három taggal végezte 
munkáját: Lukács Kálmán elnök, Lukács Kálmánné elnökhelyettes, Kesztyűs Péterné 
képviselő. Az év során kilenc ülést és egy közmeghallgatást tartottunk, és 65 határozatot 
hoztunk meg. Az üléseinket 2016-ban is a Polgármesteri Hivatalban tartottuk, és a munkánkat 
a Polgármesteri Hivatal segítette, amire az az együttműködési megállapodás adott 
felhatalmazást, amit minden évben megkötünk Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-
testületével. 2016-ban kisebb formai módosításokat eszközöltünk az együttműködési 
megállapodásban, ami a tartalmi részt nem érintette. Megköszönöm a Képviselő-testületnek, 
hogy munkánkat ezzel az együttműködési megállapodással is segíti, mert így nagy terhet vesz 
le a vállunkról. Megköszönöm azt is a Képviselő-testületnek, hogy a belső ellenőr 
lefolytathatta az ellenőrzését a Csorvási Roma Önkormányzatnál is. Az utóellenőrzésről szóló 
jelentés összegzéseként abban állapodtunk meg Zakál Dezsőnével, a Pénzügyi- és Gazdasági 
Iroda vezetőjével, hogy a jövőben a gazdálkodási kérdéseket szorosabban egyeztetjük. 

Forrásainkat alapvetően két tétel határozza meg a működési- és a feladatalapú 
támogatás. Mindkettő az Államtól érkezik, az egyik fix összegű (a népszámlálás adataihoz 
kötött), míg a másik teljesítményorientált, azaz a munkánk értékelése alapján kapjuk. 2016-
ban a működési támogatás összege: 391 ezer forint volt, a feladatalapú támogatásé pedig 644 
ezer forint. Utóbbi összeget a 25 pontos értékelésünk alapján kaptuk meg. Ennél a 25 pontnál 
a rendszer bevezetése óta már volt jobb eredményünk is. Örömmel közölhetem viszont - már 
előzetesen -, hogy a 2016. évi munkánk értékelése alapján - az első körös eredményhirdetést 
figyelembe véve - 51 pontot kaptunk, amivel Békés megyében a legeredményesebb roma 
nemzetiségi önkormányzatok közé kerültünk, és sikerült a 2015-ös teljesítményünket 
megdupláznunk. Visszatérve a 2016-os évre, gazdálkodási szempontból a forrásainkat saját 
bevételekkel, és egyéb támogatásokkal is ki tudtuk egészíteni. Előbbinél említhetem a 
Csorvási Roma Kultúra Világnapján a támogató jegyekből befolyt több, mint 30 ezer forintos 
bevételt, utóbbinál pedig ugyanerre a rendezvényre vonatkozóan a Békés Megyei 
Önkormányzattól kapott 30 ezer forintos, és a Békés Megyei Roma Nemzetiségi 
Önkormányzattól kapott 50 ezer forintos támogatást tudom megemlíteni. A kapott 
támogatásokról határidőre benyújtottuk a támogatókhoz a szakmai beszámolót, és a pénzügyi 
elszámolást. Köszönöm az apparátusnak az ebben nyújtott segítségét is. 

Bár ahogy említettem, más években több forrással is rendelkeztünk már, és a 2016-os 
évet pénzügyi eszközök szempontjából közepesnek mondhatnám, mégis amellett döntöttünk a 
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képviselőtársaimmal, hogy egy megyei szintű roma rendezvényt szervezzünk meg a 
településünk, és a megyei roma nemzetiségi önkormányzatok számára. A rendezvény 
elnevezése a „Roma Kultúra Világnapja Csorváson” lett, amely napot - minden évben április 
8-a - világszerte megünnepelnek a romák. 1971-ben ezen a napon ült össze a Roma 
Világkongresszus, és hozott az identitás szempontjából fontos döntéseket: együttműködés, 
jelképek, zászló, himnusz. Ennek tiszteletére tartottuk mi is ezen a napon a rendezvényünket. 
Mottóul a következő idézetet választottuk: „Egy nép kultúrája és hite nélkül megszűnik 
létezni.” (Laurell Kaye Hamilton). A kihívás nagy volt, mivel ilyen nagyságrendű feladattal 
még nem szembesültünk, ezért is kértük fel segítőül Horváth Sándornét a Békés Megyei 
Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselőjét, és Pénzügyi Bizottságának elnökét, aki 
hasonló rendezvények megszervezésében már tapasztalattal rendelkezett. Természetesen a 
szervezési munkát nekünk kellett elvégeznünk, amelyben két képviselőtársam, Lukács 
Kálmánné elnökhelyettes, és Kesztyűs Péterné képviselő volt nagy segítségemre. 

2016. április 8-án már 8 órakor megérkeztek a vidéki résztvevők a rendezvényre 
Mezőkovácsházáról, Kétegyházáról, Nagykamarásról, Dobozról, Orosházáról, Újkígyósról, 
Békéscsabáról, Békésről, Tótkomlósról. Őket már egy kis reggelivel fogadtuk. A rendezvény 
10 órakor kezdődött, eddigre benépesült a Művelődési Ház Színházterme, összesen mintegy 
200 fő vett részt a rendezvényen. Meghallgattuk a magyar és a roma himnuszt, majd 
elnökként hivatalosan is megnyitottam a Roma Kultúra Világnapját Csorváson. Köszöntőt 
mondott Baráth Lajos polgármester úr, Várfi András a Békés Megyei Önkormányzat 
Közgyűlésének elnöke, valamint Horváth Sándorné a Békés Megyei Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat képviselője, és Pénzügyi Bizottságának elnöke, akinek köszöntőjét Tinti 
Sándor, Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának elnöke mondta el 
roma nyelven. Úgy gondolom, hogy már a köszöntőkben is megnyilvánult a rendezvény 
színvonala, ugyanis magvas gondolatokat hallhattunk a roma nemzetiségről, és 
megismerhettük a Roma Kultúra Világnapjának történetét, azt, hogyan és miért alakult ki ez a 
hagyományos rendezvény éppen ezen a napon. A kulturális műsor 10.30 órakor kezdődött, 
ezen a roma kultúrát a Mezőkovácsháza-i, a Kétegyháza-i, a Nagykamarás-i, és a Doboz-i 
kulturális csoportok képviselték. Prózai előadás, versmondás, zenés-táncos bemutató volt a 
palettán. A vendégek nagy tapssal köszönték meg egy-egy csoport előadását. A Csorvási 
Művészeti Csoportok is felléptek a rendezvényünkön, ők a Csorvási Gulyás Mihály Általános 
és Alapfokú Művészeti Iskolát képviselték, és szintén nagy elismerésben részesültek. 13 
órakor ebéddel kínáltuk meg a rendezvény minden résztvevőjét. Ebéd közben asztaltársaságok 
alakultak ki, majd Sztojka Tibor és zenekara szolgáltatott zenét és a rendezvény egy táncos 
kikapcsolódással ért véget a délután folyamán. 

Nagyon sokat dolgoztunk azért, hogy ez a rendezvény sikeres legyen, de úgy tűnik, 
hogy a munka meghozta az eredményt, mivel számos helyről kaptam pozitív visszajelzést, és 
magam is úgy gondolom, hogy büszkék lehetünk erre a rendezvényre. Annyi mindenkinek 
kellene köszönetet mondanom, hogy csak a legjelentősebb segítőinket említem: Csorvás 
Város Önkormányzatának köszönöm a helyszín biztosítását, Polgármester úrnak és a 
Képviselő-testület tagjainak a részvételét, a Csorvási Szolgáltató Nonprofit Kft.-nak a 
művelődésszervezői segítséget, a Csorvási Gazdák Zrt.-nak az étkeztetéshez nyújtott 
támogatását, Békési Ferenc mezőgazdasági vállalkozónak a pénzügyi támogatását, és még 
nagyon sok mindenkinek a támogatását, és a jó szándékát is megköszönöm, amivel 
hozzájárultak a rendezvény sikeréhez. 

Fő rendezvényünk mellett az év során számos egyéb rendezvényt szerveztünk, vagy 
rendezvényen vettünk részt. Egyrészt a helyi közösségünk tagjai részére szerveztünk olyan 
egynapos rendezvényeket, amelyeknek a célja az összetartás, a közösség egységének a 
megtartása volt. Ezeken a rendezvényeken kiemelten figyelünk arra is, hogy a felnőttek 
mellett az ifjúság is jól érezze magát, részükre programokat találunk ki, amelyeket értékeltek 
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is. A felnőttek elsősorban a főzésben vettek részt, amihez a nyersanyagot az Önkormányzat 
biztosította. Általában kerékpárral közelítettük meg a helyszíneket Csorvás környékén. Ezek a 
rendezvények voltak: 
 - szalonnasütés, 
 - bográcsos-nap, 
 - családi-nap, 
 - horgász-nap, 
 - kirándulás a Dögös-Kákafoki csatornához, 
 - kirándulás a Petőfi-pusztai Vaddisznó-telephez. 

Részt vettünk olyan rendezvényeken is, amelyeket más települések, önkormányzatok 
szervezetek. Itt célunk elsősorban a kapcsolattartás, a meglévő kapcsolatok erősítése, ápolása 
volt. Ezek főleg gasztronómiai típusú rendezvények voltak, amelyekre a nyersanyagot 
magunknak kellett biztosítani, az egyéb körülményekről pedig a szervezők gondoskodtak. 
Általában képviselőtársaimmal és egy szűkebb körrel vettünk részt ilyen rendezvényeken. 
Ezek a rendezvények voltak: 
 - Kolbászgyúró Verseny, Gerendáson, 
 - Gasztronómiai Rendezvény, Nagybánhegyesen, 
 - Nemzetiségi Nap, Dobozon. 

Több napos kirándulást is szervezünk minden évben, ez így volt 2016-ban is. Ennek 
célja a kikapcsolódás a mindennapokból, a résztvevők pedig általában a gyermekek közül 
kerülnek ki. Éppen emiatt vízpart mellé próbáljuk szervezni ezeket a kirándulásokat. 2016-
ban 3 napra egy nyaralót béreltünk ki. Úticélunk: 
 - Békésszentandrás volt. 

Év végi rendezvényeink már évek óta hagyományos jelleget öltöttek, és a helyi 
közösség tagjai december hónapban már várják is ezek megrendezését. Ezeknek a 
rendezvényeknek a célja egyrészt az ajándékozás, másrészt az ünnepkör közösségi szinten 
való eltöltésének a megvalósítása. Ezeken a rendezvényeken is kiemelten figyelünk a roma 
gyerekekre, Mikulás-csomagot, szaloncukrot osztunk részükre, és programmal is 
kedveskedünk nekik. Ezek a rendezvények voltak: 
 - Mikulás-nap, 
 - Óév Búcsúztató. 
 Úgy gondolom, hogy az idei évben is bőséges volt a programkínálatunk, közösségünk 
tagjai közül mindenki választhatott kedvére valót. Fokozottan figyeltünk a roma gyermekekre 
is, annak érdekében, hogy az esetlegesen a családjuk szociális körülményei miatt hátrányt 
szenvedőket valamelyest kompenzálni tudjuk. 

Nemcsak rendezvényekkel támogattuk a romákat, hanem kézzel fogható támogatást is 
adtunk. Két célcsoportot választottunk ki. Egyrészt a legjobban tanuló roma általános, illetve 
középiskolás, valamint a legjobban sportoló általános és középiskolás tanulókat támogattuk 
pénzjutalommal, amiből könyvet, sportszert, sporteszközt vásárolhattak maguknak. Erre a 
célra összesen 82.775,- Ft-ot használtunk fel. Másrészt a hátrányos helyzetű roma családokat 
próbáltuk támogatni, bár ezt meglehetősen korlátozza a jogszabályi környezet, amely az 
államháztartáson kívülre, természetes személyeknek nyújtott közvetlen támogatásokat nem 
igazán teszi lehetővé. (Legalábbis a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. 
törvényből ez következik.) Ezért is szerveztük meg a Gyermekjóléti Központon és 
Családsegítő Szolgálaton keresztül azt a burgonyaosztást, amelyre összesen 40.000,- Ft-ot 
fordítottunk. 

Az előzőekből is jól látható az, hogy a kapcsolatokat érdemes erősíteni, tovább építeni, 
hiszen a munkánk során számos esetben jelentett előnyt, hogy ezt a tényezőt nem hagytuk 
figyelmen kívül. Ennek jegyében az előző évben is újra megkötöttük más települési roma 
önkormányzatokkal az együttműködési megállapodásokat, például: Orosháza, Doboz, 
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Gyomanedrőd. De együttműködtünk a Békéscsabai Rendőrkapitánysággal is, 2016. november 
30-án Rendőrségi Fórumon vettem részt. Ilyen vonatkozásban említhetem még a Békés 
Megyei Kormányhivatalt is, amely képzést szervezett részünkre, amit a Képviselő-testületünk 
mindhárom tagja eredményesen végzett el. 

2016-ban tárgyi eszközeink köre is bővült. Sajnos az évek során egy számítógépet már 
le kellett selejteznünk, a digitális fényképezőgépünk viszont még működőképes. E mellé 
vásároltunk egy MP3-as lejátszót. A „nagy beruházásunk” pedig egy kerékpár volt, amire a 
pénzmaradványunk adott lehetőséget, ezt ugyanis fel kellett használni. Úgy gondoltuk, hogy 
az önkormányzati ügyek intézését megkönnyíti a településen egy ilyen közlekedési eszköz. 

A 2016-os évben ezt a munkát tudjuk felmutatni, és bízunk abban, hogy a 2017-es évben 
továbbra is meg tudjuk valósítani a céljainkat. Munkánkat a továbbiakban is a helyi roma 
közösség érdekeit szem előtt tartva kívánjuk végezni. 

 
Tisztelt Képviselő-testület! Kérem, tájékoztatóm megvitatását és tudomásul vételét. 

 
Csorvás, 2017. március 21. 
 
 
 

Lukács Kálmán 
a Csorvási Roma Önkormányzat 

elnöke 
 
 
 
 
 


