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T á j é k o z t a t ó 
 

a Csorvási Roma Önkormányzat munkájáról 
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 A Csorvási Roma Önkormányzat a 2013. májusa (az előző tájékoztató időpontja) óta 
eltelt időben megpróbálta folytatni azt a munkát, amit az előző években megkezdett. Sajnos 
ezt a munkát 2014-ben már csak hárman - Lukács Kálmán elnök, Lukács Margaréta 
elnökhelyettes, és Szőke Károlyné képviselő - folytatjuk, mivel Pusztai József Károly 
képviselőtársunk 2013. év végén elhunyt. 
 
In memoriam Pusztai József Károly 
 
 Pusztai József Károly 2010-ben kapcsolódott be a Csorvási Roma Önkormányzat 
munkájába. A jogszabály lehetőséget teremtett ugyanis arra, hogy nem csak Csorvás-i romák 
legyenek tagjai a Csorvási Roma Önkormányzat Képviselő-testületének, hanem más 
településen lakóhellyel rendelkező romák is. Pusztai József Károly Szarvas-i lakosként lett az 
Önkormányzatunk képviselője, de a Csorvás-i romák helyzetét, problémáinak megoldását 
végig a szívén viselte. Mind az Országos Roma Önkormányzat, mind a Békés Megyei Roma 
Önkormányzat testületeinek tagja volt, utóbbiban elnökhelyettesi funkciót is betöltött. Ezen 
tisztségei révén megszerzett tapasztalatával több alkalommal segítséget nyújtott egy-egy 
rendezvényünk szervezésében, vagy egy pénzügyi támogatás igénylésében, de a 
„külkapcsolataink” megfelelő szinten történő kezelésében is nagy segítségünkre volt. 
Mindannyian megrendültünk Pusztai József Károly halálának hírére, családjának kifejeztük 
együttérzésünket, és megköszöntük Csorváson végzett munkáját. 
  
 2014-ben tevékenységünket továbbra is az határozza meg, hogy a költségvetésünk 
milyen lehetőségeket biztosít számunkra. Az előző évihez képest a költségvetésünk szűkült, 
mivel mind az állami támogatás, mind a feladatalapú támogatás összege csökkent. Állami 
támogatásként 135 ezer forintot kaptunk, ami az előző évben 222 ezer forint volt. A 
csökkenés oka az, hogy az állami támogatás összegét is differenciálták, és a településen - a 
népszámlálás alkalmával - magukat roma nemzetiségűnek vallók számához igazították. 
(Természetesen nem lehet célunk bárkit is befolyásolni identitása meghatározásában azért, 
hogy nagyobb támogatást kapjunk.) Ugyanakkor feladatalapú támogatásként 2014-ben 
478.326,- Ft-ot nyertünk el, ez az összeg tavaly 1.116.375,- Ft volt. Némi csalódást keltett 
bennünk az idei évi alacsonyabb összeg, de az okokat keresve úgy látjuk, hogy munkánkat 
ugyanúgy végeztük, mint korábban, így inkább abban látjuk a csökkenés okát, hogy 
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országosan nagyobb verseny alakult ki a támogatásért a nemzetiségi önkormányzatok között, 
így értelemszerűen az egy önkormányzatra jutó összegnek is csökkennie kellett. Viszont - 
elnökként - érdeklődök olyan önkormányzatok munkája iránt, ahol évek óta kimagasló az 
elnyert feladatalapú támogatás. Munkánkat ennek megfelelően fogjuk korrigálni, amennyiben 
az őszi önkormányzati választásokon is megbízást kapunk. 
 Mint minden évben, idén is megköszönöm Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-
testületének, hogy kétoldalú megállapodás megkötésével biztosította a Polgármesteri Hivatal 
apparátusának az adminisztrációnkban és a gazdálkodásunkban történő segítő 
közreműködését. 
 Mint látható a költségvetési bevételeink alapján 2013. második félévében jóval több 
forrásból tudtunk gazdálkodni, mint 2014. első félévében. 2013-ban a lehetőségeket alaposan 
ki is használtuk a helyi romák érdekében. Különösen ősszel, a tanév-kezdéskor juttattuk a 
családokat több forráshoz. A tanszervásárlás támogatására 120 ezer forintot használtunk fel, 
gyermekruhák vásárlására 85 ezer forintot, míg a tartós élelmiszerek vásárlására további 120 
ezer forintot fordítottunk. Ezzel úgy gondolom, hogy a legjobb pillanatban nyújtottunk 
segítséget, különösen preferálva a legfiatalabb korosztályt. Ők voltak a célzottjai a 
Gyomaendrőd-i nyaralásnak is, ami 2013-ban is nagyon jól sikerült, a gyerekek 
kikapcsolódtak, kiszakadtak egy kicsit megszokott környezetükből. Erre a nyaralásra 
összességében, mintegy 300 ezer forintot használtunk fel. Részt vettünk a tavaly augusztus 
20-ai települési főzőversenyen is, amelyen megvendégeltük a roma családokat. Ezen a 
rendezvényen, valamint a hagyományos Óév búcsúztató rendezvényünkön a legnagyobb 
kiadás a hús megvásárlása volt, szerencsére kedvezményesen jutottunk hozzá, köszönet érte a 
Csorvási Gazdák Szövetkezetnek. Örömünkre szolgált, hogy az év végi Óév búcsúztatón nem 
csak roma családokat tudtunk vendégül látni, hanem szegény sorsú magyar családokat is. Jó 
volt látni, hogy mennyire jól érezte magát ezen a rendezvényen magyar és roma egyaránt. Az 
emlékezetes pillanatokat egy újonnan vásárolt digitális fényképezőgéppel örökítettük meg. 
(Ez az Önkormányzat tulajdonát képezi, hasonlóan a számítógépeinkhez. Sajnos az utóbbiak 
lassan elérik a selejtezési korhatárt.) Természetesen tavaly is volt Mikulás-csomag a 
gyerekeknek és szaloncukor Karácsonyra a családoknak, valamint kisebb rendezvények: 
Betakarítási-nap, Vaddisznó-telep meglátogatása. Megtartottuk a tanulmányi-ösztöndíj 
rendszerünket is, egy-egy diákot minden félévben tudtunk támogatni, ha nem is nagy 
összeggel, de úgy, hogy mégis jelezzük célunkat a fiataloknak: tanulással lehet előrelépni. 
Tavaly jelentősebb összeget fordítottunk a roma családok mezőgazdasági termelésének 
támogatására is. Többen bele is kezdtek ház körüli kertjeik művelésébe, amihez vetőmagot 
kaptak az Önkormányzattól. Ezzel elősegítettük az öngondoskodást, és a munkára nevelést, 
ami a tanulás ösztönzése mellett a másik kiemelt célunk. Idén ismét szándékunkban áll 
támogatni a kertek megművelését, azonban meg kell jegyezni, hogy a kezdeti lelkesedés kissé 
alábbhagyott, de ez nem szegi kedvünket, mert nyilván tudjuk, hogy az évtizedesen berögzült 
életmódbeli szokásokat nehéz megváltoztatni. Tovább dolgozunk a projekten. 
 2014-ben sokkal kisebb összegből gazdálkodunk, mint az előző évben, ezért az 
elképzeléseinket is ehhez kívánjuk igazítani. Persze a meglévő forrásokat megpróbáljuk 
kiegészíteni pályázati támogatásokból. A kapcsolatépítés terén eljutottam egy pályázatíróhoz, 
aki roma pályázatok írásában nyújtana segítséget. Elsősorban rendezvény-szervezéshez 
keresnénk pályázati lehetőséget. Természetesen ez még csak kívánalom a pénzügyi kereteink 
bővítésére, egyelőre a rendelkezésre álló pénzösszeget kell beosztanunk. Mivel a Képviselő-
testület a ciklus végéhez ért, ezért úgy gondoltuk képviselőtársaimmal, hogy - mintegy a 
munka zárásaként - rendezvényekkel tennénk emlékezetessé a Csorvási Roma Önkormányzat 
négy éves munkáját. (A pályázati célt is ezért fókuszálnánk a rendezvényekre.) De nem 
akarjuk 2014-ben sem feladni azokat a bevált programjainkat, amelyek a helyi romák 
helyzetétnek javítását szolgálta. Ezért megmaradna a taneszköz-támogatás, a tanulmányi 



 3 

ösztöndíj, és ha a költségvetésünk engedi, akkor  a tartós élelmiszerek vásárlása. Viszont a 
nagy kiadást jelentő Gyomaendrődi nyaralás helyett több, egy napos rendezvényt, kirándulást 
szervezünk. Ezek a következők: 

- 2014. május 24-én kerékpáros kirándulást hirdettünk roma gyerekek és felnőttek 
részére a Petőfi-pusztán található Vaddisznó-telephez. (A telepet már tavaly is 
meglátogattuk, a sikeressége miatt tervezzük idén is.) A vaddisznók tenyésztésének 
megtekintését követően, egy szalonnasütést rendezünk, ezen kívül a résztvevőket 
süteménnyel és üdítővel vendégeljük meg. 

- 2014. augusztus 9-én a Monor-i Horgász-tóhoz szervezünk kirándulást, ahol egy 
horgászversenyt rendeznénk, eredményhirdetéssel, díjakkal. Ebédről szintén 
gondoskodnánk. Erre a rendezvényre roma családok jelentkezését várjuk. Érdeklődés 
van, reméljük ez is tartalmas program lesz. 

- Felmerült az a lehetőség is, hogy a roma gyerekek részére szervezzük meg a 
Parlament megtekintését. Az előzetes számítások alapján ezt a programot akkor 
lehetne megvalósítani, ha pályázni tudnánk, vagy támogatókat találnánk. Ehhez tehát 
még dolgoznunk kell, de ami tőlünk telik azt megtesszük. 

- Időpontja még nincs, de határozatot hoztunk arról, hogy 2014. nyár folyamán egy 
Roma Kulturális Napot rendezünk Csorváson. Mivel ilyet még nem szerveztünk ezért 
elsőként a programot kellene összeállítanunk. Tudjuk azonban, hogy sokszor nehéz 
olyan programokat kínálni, ami a közösség igényével is találkozik. Egyelőre a romák 
között is érdeklődünk az igényekről.  Továbbá ehhez is szerencsés volna, ha 
támogatást tudnánk elnyerni. 
Úgy gondoljuk, hogy ha sikerül pályázati forrásokat is bevonni, akkor emlékezetes 

rendezvényeket tudunk biztosítani a helyi romáknak. 
Korábbi tájékoztatóimban írtam arról is, hogy mindent megteszünk a romák munkához 

való segítéséért. Idén részt vettem egy szociális gazdaságszervezői képzésen és tagja lettem 
egy foglalkoztatási szövetkezetnek is. Úgy gondolom, hogy mindezzel segíteni tudom a helyi 
munkahelytermetést, végső célként akár egy szociális szövetkezet létrehozásával. Ezt persze 
csak együttműködésben lehetne megvalósítani, a települési önkormányzattal, és kormányzati 
segítséggel, de ha esetleg eljön az ideje, akkor a Csorvási Roma Önkormányzat aktívan kíván 
részt venni egy ilyen kezdeményezésben. Amíg a nagy célok meg nem valósulnak a képzésen 
elnyert tudásommal és a foglalkoztatási szövetkezet tagjaként próbálom segíteni a 
munkahelyteremtést. Annál is inkább szükség van erre, mert a településen a GFK Hungária 
Piackutató Kft. a közreműködésemmel 12 roma családnál készített helyzetfelmérést, ami 
alapján kijelenthető, hogy van mit javítani még a romák helyzetén, amiért természetesen 
nekik is tenniük kell. Ezt a helyzetképet is felhasználva, a Csorvási Roma Önkormányzat 
elnökeként részt vettem a Helyi Esélyegyenlőségi Program kidolgozásában. 

A Békés Megyei Roma Önkormányzattal meglévő együttműködési megállapodásunk 
mellett a települések roma önkormányzataival való kapcsolatépítés is megkezdődött. Egy 
települési roma önkormányzattal megállapodást is aláírtunk. A Doboz-i romákkal kialakult jó 
kapcsolatot realizáltuk így írásban, ennek értelmében az együttműködésünk a következő 
területekre terjed ki: érdekvédelem, érdekképviselet, kulturális, sport tevékenység, oktatás, 
képzés, rendszeres kapcsolattartás, konzultációk, közéleti képzések, pályázati információk, 
közös pályázatírás, foglalkoztatás.  
 2014-ben az előző évi kiugró lehetőségeinkhez képest valamelyest vissza kellett 
lépnünk, de képviselőtársaimmal ezt is a helyén kezeljük: új utakat próbálunk keresni. Az 
önkormányzati ciklusban végzett munka egyébként is azzal a tapasztalattal járt számunkra, 
hogy az önkormányzatiság folyamatos megújulást, innovációt igényel. Ha ősszel újra 
mandátumhoz jutunk, ennek szellemében fogjuk folytatni a munkánkat. 
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Tisztelt Képviselő-testület! Kérem, tájékoztatóm megvitatását és tudomásul vételét. 
 
Csorvás, 2014. május 21. 
 
 
 

Lukács Kálmán 
a Csorvási Roma Önkormányzat 

elnöke 
 
 
 


