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Kiskunhalas Város Polgármesterének      
 

E L Ő T E R J E S Z T É S E 
a Képviselő-testület 2019. április 25-i ülésére  

 
Kiskunhalas Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi beszámolójának 

elfogadása 
tárgyában 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014. 
(XI.28.) önkormányzati rendelet 43. §-a rendelkezik Kiskunhalas Város Önkormányzata és a 
települési nemzetiségi önkormányzat kapcsolattartásának szabályairól. 
 
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. december 13. napján tartott 
ülésén döntött a Képviselő-testület 2019. évi munkaterve tárgyában. 
 
A fentiekben nevesített munkaterv alapján a Képviselő-testület a 2019. április 25-i ülésen dönt 
Kiskunhalas Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: CNÖ) 2018. évi 
munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról. 
 
A CNÖ előző évben végzett hatékony munkájáról és elért eredményeit is felsorakoztató 
részletes, szakmai beszámolóját Szűcs Csaba elnök készítette el. 
 
A fentiek alapján kérem a Képviselő-testületet a határozati javaslat megtárgyalására és annak 
elfogadására. 
 
 
Határozati javaslat: 
 
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Kiskunhalas Város 
Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi munkájáról szóló beszámolót a melléklet 
szerinti tartalommal. 
 
 
Határidő: 2019. május 15. 
Felelős: Fülöp Róbert polgármester 
Végrehajtásért felelős: Csanádiné Ignácz Erika szervezési ügyintéző 
A határozatról értesül: Csanádiné Ignácz Erika szervezési ügyintéző 

Szűcs Csaba CNÖ elnök, Tó u. 36. 
 
    
Kiskunhalas, 2019. április 16.    

 
 
Fülöp Róbert s.k.  
polgármester 



3 

 

Melléklet a …/2019. Képviselő-testületi határozathoz 

BESZÁMOLÓ A CIGÁNY NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

2018 ÉVI MUNKÁJÁRÓL 

 

A Kiskunhalas Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata a 2018. évben is igyekezett a 
lehetőségeihez mérten segíteni a helyi közösségnek, valamint az év elején összeállított 
munkaprogramot teljes egészében megvalósítani. 

Az Önkormányzat 2018-ban – az előző évekhez hasonlóan –  a CNÖ irodában mindennapos 
ügyintézés zajlik. Rendszeresen foglalkozott a cigány lakosság hivatalos ügyeivel. Segített 
eljárni a közigazgatási, egészségügyi, oktatási és egyéb hivatalos szerveknél, intézményeknél.  

Az internet nagy segítséget nyújt a napi munkánkhoz az ügyek intézésében: MÁK, NAV, 
NYUFIG, OEP, pénzintézetek, Kormányhivatal stb. Folyamatosan figyeljük a közép- és 
felsőoktatásban tanuló fiatalok pályázati lehetőségeit. Figyelemmel kísérjük a munkánkhoz 
szükséges, de folyamatosan változó rendelkezéseket, törvényeket.  

Cigány önkormányzatunk 1 fő adminisztratív munkatárssal rendelkezik és 1 fő 
irodavezetővel, aki ügyfelekkel foglalkozik, emellett pedig az önkormányzat 
adminisztrációját is ellátja. 

Önkormányzatunkat nem csak cigány, hanem magyar ügyfelek is látogatják rendszeresen. 

Az alábbi ügyekben fordultak hozzánk az elmúlt év során az ügyfelek, amit az önkormányzat 
a legjobb tudása alapján próbált megoldani számukra. Az ügyek intézésének egy része 
egyszerű, mivel kitöltjük a nyomtatványokat, csatoljuk a kért igazolásokat, és az ügyfél 
elmegy az illetékes hivatalba igényelni az ellátását, intézni az ügyét. Vannak azonban esetek, 
amikor az ügyfél ugyanabban az ügyben többször visszajön, mivel kérelmet, kifogást, 
fellebbezést nyújtunk be az illetékes szervhez és ez esetenként hosszabb ügyintézést, 
levelezést igényel. Ebben az esetben, az ügyfél ugyanabban az ügyben többször keresi fel 
irodánkat. 

Szinte mindenre kiterjedő segítséget tudunk nyújtani ügyfeleinknek. Az önkormányzat 
munkájával meg vannak elégedve, mert nagyon sok a visszatérő ügyfél. Az eredményes 
ügyintézés érdekében jó kapcsolatokat alakítottunk ki nemcsak a helyi, hanem a megyei és 
országos intézményekkel, hatóságokkal. De egy-egy ügyben ők is kérnek segítséget tőlünk. 
Az esetek többségében mindenhonnan pozitív visszajelzést kapunk. 

 

Szorosan együttműködünk a munkánk során a Kiskunhalasi Járási Hivatallal, a Kiskunhalasi 
Közös Önkormányzati Hivatallal, Kiskunhalasi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltségével, 
Kiskunhalasi Rendőrkapitánysággal, Kiskunhalasi Járásbírósággal, Katolikus Egyházzal, 
valamennyi oktatási intézménnyel, Kiskunhalasi Művelődési Központtal, valamint a Halasi 
Városgazda Zrt-vel, de a többi halasi intézménnyel is szoros kapcsolatot alakítottunk ki. 
Önkormányzatunk minden a cigányságot érintő probléma megoldásában mindig is készen állt, 
és a jövőben is így tesz amennyiben bármely intézménytől kapunk megkeresést.  
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Az ügyfélszolgálati munka statisztikájában nincsenek benne azok az ügyfelek, amelyeket az 
elnök, alelnök vagy a képviselők végeznek területen, vagy hétvégén, esetleg rendőrségi 
értesítésre éjszaka /pl. cigányok lakta településrészeken/. 

 

Kiskunhalas Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata másik feladata a működéssel 
kapcsolatos teendők ellátása, amely évről évre nagyobb feladat. A 2018. évben 6 testületi 
ülést és 1 közmeghallgatást tartottunk, amelyekről jegyzőkönyv készült kettő példányban. 
Minden évben megtervezzük a költségvetést, valamint az előző évi munkáról szóló 
beszámolót. A gazdálkodási feladatokat, és az előző évi zárszámadást a Kiskunhalasi Közös 
Önkormányzati Hivatal Pénzügyi és Gazdálkodási Osztálya végzi.  

 

Az ügyfeleknek az alábbi területeken nyújtottunk segítséget 2018-ban 

 

 

MEGNEVEZÉS 

 

 

ALKALOM 

  

Közüzemi díjakkal kapcsolatos ügyintézés 

 

1. 

 

Vízszámla tartozás:     

 

13 

 

2. 

 

Áramszámla tartozás és védendő fogyasztói nyilvántartásba vétel: 

 

22 

 

3. 

 

Gázszámla tartozás és védendő fogyasztói nyilvántartásba vétel: 

 

25 

 

4. 

 

Óraállás lejelentése telefonon/interneten:      
     

 

98 

 

5. 

 

Tartozásrendezésekkel kapcsolatos kérelmek: 

 

 108 
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Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Kft. 

 

6. 

 

Tartozásrendezésekkel kapcsolatos kérelmek: 

 

7 

 

Pénzintézeti ügyintézés 

 

7. 

Felmondott hitelek visszaállítása, új szerződések, részletfizetési kérelmek, 
folyószámlák nyitása – felmondása:                    

 

18 

 

8. 

 

Nemzeti Eszközkezelő felé történő ügyintézés 

 

 12 

 

Egészségügyi ellátással kapcsolatos ügyintézés 

 

9. 

 

Időpontok kérése vizsgálatokra:                      

 

12 

 

10. 

 

Egyéb gyógykezeléssel kapcsolatos ügyintézés: 

 

27 

 

Kiskunhalasi Járásbíróság, Végrehajtó Iroda 

 

11. 

 

Bírósági ügyek:                        

 

26 

 

12. 

 

Végrehajtással kapcsolatos ügyek:  

 

22 

  

Rendőrkapitányság 

 

13. 

Szabálysértésekkel, közigazgatási bírságokkal kapcsolatos ügyintézés, kifogások, 
fellebbezések írása:                        

 

43 

 

Foglalkoztatással kapcsolatos segítség nyújtása 

 

14. 

Munkaügyi Kirendeltségnél ügyintézés, munkahely kereséssel kapcsolatos 
ügyintézés:  

 

7 
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Gyámhivatali ügyintézés 

 

15. 

 

gondokoltak részére elszámolás:                       

 

2 

 

16. 

 

Egyéb:  

 

4 

 

Országos Egészségbiztosítási Pénztár 

 

17. 

 

Egyszeri gyógyszersegély igénylése:  

 

12 

 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal 

 

18. 

 

Vagyonátruházási illeték csökkentésére, részletfizetésre irányuló kérelem: 

 

11 

 

19. 

 

NAV bírságok csökkentésére, részletfizetésre irányuló kérelem:                              
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Nyugdíjbiztosítási Igazgatóságnál és Nyugdíjfolyósítási  

 Igazgatóságnál kezdeményezett ügyek 

 

20. 

 

Özvegyi nyugdíj:            

 

2 

 

21. 

 

Árvaellátás:    

 

1 

 

22. 

 

Folyósítással kapcsolatos változások bejelentése: 

 

16 

 

23. 

 

Méltányosságból történő megállapítás valamilyen ellátásra: 

 

13 

 

24. 

 

Méltányossági nyugdíjemelés:         

 

6 
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Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály 

 

25. 

Családtámogatási ellátások igénylése, (Családi pótlék, Gyes, Gyet, Gyed) 
módosítása:                               

 

8 

 

26. 

 

Hatósági bizonyítványok igénylése:  

 

32 

 

27. 

 

Fogyatékossági támogatás igénylése:  

 

1 

 

 

28. 

 

Kiskunhalasi Járási Hivatalnál és a Polgármesteri Hivatalnál igényelt ellátások: 

      

 

84 

 

Kiskunhalas Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata 2018. évben a következő 
tevékenységek, szervezésében vett részt 

 

2018. évben Kiskunhalas Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata tanulmányi támogatásra 
pályázatot írt ki. Az önkormányzat minden évben támogatja elsősorban a felsőfokú oktatási 
intézményben cigány származású tanulókat/hallgatókat, valamint a középiskolai diákok és 
kiváló sportteljesítményt nyújtó fiatalokat. CNÖ 2018-as évben tanulmányi támogatást 
nyújtott 16 főnek – összesen 560 e Ft értékben, a cigány fiatalok részére. A támogatásban 
részesülők között volt felsőfokú, és középfokú oktatási intézmény hallgatója és tanulója 
egyaránt.  

 

Valamint egy oktatási intézmény is részesült pénzbeli támogatásban:  

A 2018/2019-es tanévében a Kiskunhalasi Szakképzési Centrum Vári Szabó István 
Szakképző Iskolája és Kollégiuma intézményében járó cigány származású, szociálisan 
rászoruló gyermekek részére a szakmájukhoz szükséges szerszámkészletek megvásárlásához 
155.000Ft-tal hozzájárult. 

 

 

Beiskolázási támogatás: 

Az elmúlt évekhez hasonlóan az általános iskolai, középiskolai és főiskolai-egyetemi nappali 
/levelező tagozatos szociálisan rászoruló tanulók részére a 2018/2019-es tanév kezdete előtt 
beiskolázási támogatást nyújt a cigány önkormányzat. A támogatás mértéke tanulónként 
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változó. Általános és középiskolában a tanszerek igényének felmérését és összeírását az 
intézményekben dolgozó szociális segítők végzik. Az Önkormányzat 2018. évi 
költségvetéséből összesen: 1.368.971 forint előirányzott összeget különít el erre a célra, 
összesen 330 tanuló részesült beiskolázási támogatásban. 

 

Cigány Szentmise a Cigány Közösségi Házban: 

Kiskunhalas Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat határozatlan időre a Római Katolikus 
Egyházközség plébánosa, Berki József plébános úrral megbeszélve 2018. szeptember 
hónaptól 18:00 órai kezdettel havonta 1 alkalommal, Cigány Szentmisét tart a R. L. Cigány 
Közösségi Házban, a cigány lakosok számára. Itt kerül sor a közös imádságra, melyen 
egyházi énekek, versek, cigány nyelven is hangzanak el.  

 

Élelmiszercsomag kiosztása: 

Kiskunhalas Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2018. év december hónapban 130 
személy részére osztott ki tartós élelmiszercsomagot. A jelentkező személyek listája 
megküldésre került a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Szociálpolitikai Csoportja 
részére véleményezés céljából. 

 

Állandó képkiállítás biztosítása – 1960 Kiskunhalasi cigányságról 

Kiskunhalas Város Önkormányzata 2016-ban megvásárolta Ternyák Jenő fotóművész képeit, 
amely a 60-as évek cigánytelepét és az ott élő emberek életét mutatja be. Az EFOP 1-5-3 
elnyert pályázatnak köszönhetően a képeket digitalizálni és bekereteztetni tudtuk. 
Önkormányzatunk számára fontos, hogy a jelenlegi generáció megismerje, hogy hol, és 
hogyan éltek apáink és nagyapáink. Ez mellett meg kell ismernie a többségi társadalomnak is, 
hogy honnan indult, és jelenleg hova jutott társadalmunk. Ennek okán állandó kiállítási helyet 
biztosítunk a képeknek CNÖ R.L. Cigány Közösségi Házban. Óvodákkal, iskolákkal 
együttműködve szervezett látogatásokat kívánunk idehozni.  

 

Ternyák Jenő könyvbemutatása – 1960 Kiskunhalasi cigányságról – képekben. 

Kiskunhalas Város Önkormányzata 2016-ban megvásárolta Ternyák Jenő fotóművész képeit, 
amely a 60-as évek cigánytelepét és az ott élő emberek életét mutatja be. Az EFOP 1-5-3 
elnyert pályázatnak köszönhetően a képeket digitalizálni és bekereteztetni tudtuk. 
Önkormányzatunk számára fontos, hogy a jelenlegi generáció megismerje, hogy hol, és 
hogyan éltek apáink és nagyapáink. Ez mellett meg kell ismernie a többségi társadalomnak is, 
hogy honnan indult és jelenleg hova jutott társadalmunk. Ennek okán állandó kiállítási helyet 
biztosítunk a képeknek CNÖ R.L. Cigány Közösségi Házban. Óvodákkal, iskolákkal 
együttműködve szervezett látogatásokat kívánunk idehozni.  

A fotókból elkészült könyvet vállaljuk, hogy népszerűsítjük, a városba érkező delegációknak 
a könyvet bemutatjuk és térítésmentesen egy példánnyal megajándékozzuk. 
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Közreműködés a helyi védőnőkkel 

A Halas Rádió Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság képviseletében (Somoskövi György) 
a helyi védőnőkkel közösen együttműködve a Cigány Közösségi Házban az alábbi 
programjaiknak biztosít helyet. 

1) Baba-mama klub – melynek célja – a várandós nők és édesanyák felkészítése a csecsemők 
gondozása, korszerű ismeretek átadása a kis- és nagygyermekek neveléséről elméletben és 
gyakorlatban egyaránt. Az anyák egészségtudatosságának erősítése által a gyermekeik 
életlehetőségeinek javítása, a védőnői szolgáltatás kiterjesztése. 

A tevékenység szakmai leírása: Elméleti és gyakorlati ismeretek átadása – kiscsoportos 
tanfolyam, 5 téma köré csoportosítva: 

- Várandósok fókuszban – szülésfelkészítő tanfolyam 

- Csecsemőkorú gyermekek korszerű nevelése, gondozása, táplálása 

- Babamasszázs 

- Kis- és nagygyermekek korszerű nevelése, gondozása, táplálása 

- Családtervezés és rákszűrés 

Célcsoport: cigány származású várandós, csecsemőt, kis-és/vagy nagygyermeket nevelő 
édesanyák.  

2) Fiatalok testi-lelki egészsége: 

Célja: a cigány származású fiatalok egészséges életre nevelése, mentálhigiénés fejlesztése. 

Egészséges táplálkozás, egészséges életmód iránti igény kialakítása. A kulturált étkezési 
szokások rendjének kialakítása.  

Családi életre nevelés: „Fiú és lány délután” 

Védőnői Szakszolgálat bevonásával, kiemelt figyelmet  fordítva a 10-14 éves leánygyermekek 
családi életre nevelésére, a fiúk számára külön foglalkozással „A férfi szerepe a családban” 
téma feldolgozásával. 

Függőségi prevenciós foglalkozások: 

Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód program témában (drog és alkohol 
prevenciós, dohányzás megelőzése) előadások megtartása szakemberek meghívásával, 
kiscsoportos foglalkozásokkal. Célcsoport 12-18 éves korosztály. 

 

2018-as év CNÖ együttműködései 

 

A Civilek a Jövőért Alapítvány és Kiskunhalas Város Cigány  Nemzetiségi Önkormányzat 
együttműködési megállapodás jóváhagyása 
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A Kiskunhalas Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat és Civilek a Jövőért Alapítvány 
együttműködési megállapodást kötött, amely szerint a fent említett két szervezet 
megállapodás keretében segíti, támogatja, informálja és munkájukat együttműködve, 
összehangolva végzik. 

 

A Virágzó Tehetség Művészeti Egyesület és Kiskunhalas Város Cigány Nemzetiségi 
Önkormányzat között létrejövő Együttműködési Megállapodás megkötése 

Kiskunhalas Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat és a Virágzó Tehetség Művészeti 
Egyesülete együttműködési megállapodást szeretne kötni egymással. A fent említett két 
szervezet a megállapodás keretében segíti, szakmailag támogatja, informálja egymást, 
továbbá munkájukat együttműködve és összehangolva végzik.  

A Virágzó Tehetség Művészeti Egyesület feladata egy olyan művészeti alkotóműhely 
működtetése, ahol a fiatalok innovatív kulturális szabadidős tevékenységet folytathatnak. 
Célja a roma kulturális örökség megismertetése és népszerűsítése, hátrányos helyzetű 
tehetséges fiatalok felkarolása, táborok, tanulmányutak, szakmai fórumok szervezése, 
együttműködés helyi, országos és nemzetközi szervezetekkel, kulturális rendezvények 
szervezése, azokon való részvétel a művészeti műhelyben megszervezett színház, ének, zene 
és tánccsoportokkal. 

 

A Kiskunhalasi Birkózó Club Egyesület és Kiskunhalas Város Cigány Nemzetiségi 
Önkormányzat között létrejövő Együttműködési Megállapodás megkötése 

Kiskunhalas Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat és a Kiskunhalasi Birkózó Club 
Egyesülete együttműködési megállapodást szeretne kötött egymással. A fent említett két 
szervezet a megállapodás keretében segíti, szakmailag támogatja, informálja egymást, 
továbbá munkájukat együttműködve és összehangolva végzik.  

A Kiskunhalasi Birkózó Club célja, hogy a kiskunhalasi és a városkörnyéki birkózó élet 
összefogását megtegye, a fiatalok mozgásigényének magas fokon történő kielégítése 
megtörténjen, a kiskunhalasi amatőr sportolók részére a birkózósportot népszerűsítse, továbbá 
rendszeres testedzési lehetőséget biztosítson. Az Egyesület célja továbbá a közel évszázados 
hagyománnyal rendelkező halasi birkózás tradícióinak megőrzése, fiatalok 
egészségmegőrzése a sporton keresztül, a birkózás széles körben történő megismertetése, a 
fiatalok és gyermekek rendszeres testmozgásának elősegítése, melynek keretében testtartásuk, 
fizikai állapotuk javítása, valamint erőnlétük és mozgáskoordinációjuk fejlesztése a cél. 

 

2019. évben létrehozó tervek 

 

Roma magazin műsor létrehozása: 

A Cigány Nemzetiségi Önkormányzatunk az elmúlt években, nagy hangsúlyt fektetett arra, 
hogy pozitív példákat is bemutassunk a többségi társadalom felé. A médiákban bemutatásra 
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kerültek az érettségit, főiskolát végzett fiataljaink és azok családjai. Ezek mellett bemutattuk 
azokat a családokat is, akik ki tudtak törni a mélyszegénységből, így jó példát tudtak mutatni 
a többi cigány családnak. Létre kívánunk hozni egy roma magazint, ahol minden hónapban 
bemutatjuk az aktuális eseményeinket, és rendezvényeinket – ezzel is közelebb hozva 
egymáshoz a magyar és cigány társadalmat. 

 

Cigány Kulturális Táncház létrehozása 

A 2015-óta működő Virágzó Tehetség Művészeti Egyesülete foglalkozik a cigánygyerekek 
tánc, és zene oktatásával, aminek köszönhetően az elmúlt években számos versenyt meg is 
nyertek. Az Országos Rendőrkapitányság felkérésének eleget téve -  reklámarca volt a rendőri 
pálya toborzásának az egyesület roma lányok tagjai – melynek célja a  szakma népszerűsítése 
volt cigány fiatalok körében. A mindennapi tánc, és művészeti próbák Nem voltak megoldva, 
mert nem volt olyan állandó helyük, ahol a gyerekek foglalkoztatását, felkészítését meg 
tudták volna oldani. Önkormányzatunk számára fontos a cigány kultúra ápolása, és annak 
megismertetése a gyerekekkel, ezért a régi gondnoki lakás felújítása után, az épületet az 
egyesület számára 5 éves időtartamra ingyenesen rendelkezésükre kívánjuk bocsátani. 

 

Cigány Múzeum létrehozása 

Cigány Nemzetiségi Önkormányzatunk nagy hangsúlyt fektet a kultúránk a cigány 
történelmünk megismerésére, ezért a korábban a 6400 Kiskunhalas, Tó utca 36. szám alatt 
lévő ingatlanban lévő irodaként üzemelt épületet Cigány Múzeummá kívánjuk átalakítani, 
üzemeltetni. Az előkészítő munkák elkezdődtek, az épület átalakításának költségvetése 
folyamatban van, valamint egy gyűjtővel együttműködve - aki felajánlotta a több 10 év alatt 
összegyűjtött romatémájú festményeit, kerámiáit felajánlja önkormányzatunk részére.  

 

Helyi roma vállalkozók támogatása 

 

A Cigány Nemzetiségi Önkormányzat belépése tagként a Szelektív-Inholding Szociális 
Szövetkezetbe. 

Kiskunhalas Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzatát (a továbbiakban: Önkormányzat) 
megkereste a Szelektív-Inholding Szociális Szövetkezet Cg.03-02-100674 (a továbbiakban: 
Szövetkezet)– Képviselője (a mellékelt dokumentumok szerint): Szűcs Mátyásné elnök (a 
szövetkezet székhelye: 6400 Kiskunhalas, Tó u. 13.) azzal, hogy az Önkormányzat tagként 
lépjen be a Szövetkezetbe. A Szövetkezet leginkább halmozottan hátrányos helyzetű 
embereket kíván foglalkoztatni, és Önkormányzatunkkal együttműködve a legleszakadóbb 
réteg (romák) munkaerőpiacra jutását tudná hatékonyabban elősegíteni. Önkormányzatunk 
minden olyan törekvést támogat, ami elősegíti a cigány társadalom előmenetelét. 
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A Cigány Nemzetiségi Önkormányzat belépése tagként a Black Építő Szociális 
Szövetkezetbe. 

Kiskunhalas Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzatát (a továbbiakban: Önkormányzat) 
megkereste a cégbejegyzés előtt, megalakulás alatt álló Black Építő Szociális Szövetkezet – 
Képviselője: Fekete János elnök (a szövetkezet székhelye: 6413 Kunfehértó, Szegfű u. 11.) 
azzal, hogy az Önkormányzat tagként lépjen be a Szövetkezetbe. A Szövetkezet leginkább 
halmozottan hátrányos helyzetű embereket kíván foglalkoztatni, és Önkormányzatunkkal 
együttműködve a legleszakadóbb réteg (romák) munkaerőpiacra jutását tudná hatékonyabban 
elősegíteni. Önkormányzatunk minden olyan törekvést támogat, ami elősegíti a cigány 
társadalom előmenetelét. 

 

A Cigány Nemzetiségi Önkormányzat belépése tagként az Örökzöld Fanyűvő Faipari 
Szociális Szövetkezetbe. 

Kiskunhalas Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzatát (a továbbiakban: Önkormányzat) 
megkereste a cégbejegyzés előtt, megalakulás alatt álló Örökzöld Fanyűvő Faipari Szociális 
Szövetkezet – Képviselője: Rostás Attila elnök (a szövetkezet székhelye: 6413 Kunfehértó, 
Szegfű u. 11.). azzal, hogy az Önkormányzat tagként lépjen be a Szövetkezetbe. A 
Szövetkezet leginkább halmozottan hátrányos helyzetű embereket kíván foglalkoztatni, és 
Önkormányzatunkkal együttműködve a legleszakadóbb réteg (romák) munkaerőpiacra jutását 
tudná hatékonyabban elősegíteni. Önkormányzatunk minden olyan törekvést támogat, ami 
elősegíti a cigány társadalom előmenetelét. 

 

A Cigány Nemzetiségi Önkormányzat belépése tagként a CSERTÁN-SZÉKI Örökség 
Szociális Szövetkezet 

Kiskunhalas Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzatát (a továbbiakban: Önkormányzat) 
megkereste a cégbejegyzés előtt, megalakulás alatt álló CSERTÁN-SZÉKI Örökség Szociális 
Szövetkezet – Képviselője: Nagy-Tóthné Vilonya Zsuzsanna Éva elnök (a szövetkezet 
székhelye: 6400 Kiskunhalas, Felsőszállás puszta 14-2., hrsz.: 0667/8.) azzal, hogy az 
Önkormányzat tagként lépjen be a Szövetkezetbe. A Szövetkezet leginkább halmozottan 
hátrányos helyzetű embereket kíván foglalkoztatni, és Önkormányzatunkkal együttműködve a 
legleszakadóbb réteg (romák) munkaerőpiacra jutását tudná hatékonyabban elősegíteni. 
Önkormányzatunk minden olyan törekvést támogat, ami elősegíti a cigány társadalom 
előmenetelét. 
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Kiskunhalas Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata  

2018. évben megtartott és együttműködő rendezvényei: 

A Kiskunhalas Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat célja, hogy színvonalas, kulturális 
műsorok és hagyományőrző rendezvények által segítse, a Kiskunhalason élő halasi cigány 
közösség nemzeti identitásának megőrzését, elősegítse a kulturális autonómia feltételeit, 
ismertesse a többségi társadalommal a halasi kulturális értékeket. 

Cigány Közösségi Ház névadója: 
A Cigány Közösségi Ház névadó ünnepség megtartása 2018. június 15-én került 
megrendezésre. A „Ház”, a néhai Rostás László elnökről lett elnevezve - Rostás László 
Cigány Közösségi Ház. Emlékéül - az ünnepségen emléktábla felhelyezése és felavatására is 
sor került. Az ünnepség keretein belül a helyi folklór együttes kulturális műsort (zene, tánc, 
versszavalás) mutattak be. A rendezvény állófogadással egybekötve zárult. 
 

Roma Kulturális Nap rendezvénye: 

2018. szeptember 7-én került sor a Roma Kulturális Napra. A rendezvény kora délután 13 
órától várta az odalátogató családokat, ahol különböző gyermekprogramok várták a 
gyerekeket, (légvár, rodeó bika, kosaras fa körhinta, népi fajátékok, arcfestés). 

A gyermekprogramokat követően 18 órától kezdetét vették a színpadi programok: felléptek -  

este 18:00 órakor színpadra lépett  sztárvendégek, Bódi Guszti és Margó. 19:30-tól Doree és 
Yanni, 21:00 órától az est folyamán nosztalgia disco szórakoztatta vendégeket. Az 
előadóművészek több órás produkciója hatalmas sikert aratott. A mulatság éjfélkor ért véget.  

 

Cigány Szüreti Fesztivál rendezvénye: 

2018. szeptember 8-án került sor a Nemzetiségi Szüreti Fesztiválra. A fesztiválra meghívást 
kaptak a megyei cigányszervezetek vezetői, a megyében működő cigány önkormányzatok 
elnökei, a helyi intézmények vezetői, a város vezetősége, civil szervezetek képviselői és a 
város lakossága.  

13 település, azaz a megyében működő cigány önkormányzatok elnökei mérték össze 
főzőtudásukat – a főzőverseny keretében 13 bográcsba főtt birkapörkölt, marhapörkölt és a 
hagyományos cigánykáposzta, cigánykenyér (bodag), minden résztvevőt vendégül láttunk egy 
tányér ételre.  

A főzőversenyt, eredményhirdetés követte, ahol a zsűri döntése alapján, az első három legjobb 
helyezést kapott, valamint az első helyezetett elérő település vándorserleget, majd ezt követte 
a díszoklevelek átadása, amely mind a 13 település részesült. A gyerekeknek légvárak, rodeó 
bika, arcfestés, és számos egyéb gyermek program egésznap biztosítva volt részükre. 

A beszédek után megkezdődött a cigány kulturális műsor, mely során a helyi és a megyei 
tehetségek léptek fel, a hagyományőrző csoportok mutatták be a produkciójukat (a mélykúti 
tánccsoport: Melykutake Terne Cherhaja, a mélykúti tánccsoport: Masjai Gyöngyök és 
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végezetül a kiskunhalasi Virágzó Tehetség Művészeti Egyesület tagjai.) A kulturális műsor 
fergeteges hangulatot teremtett. 

A kulturális bemutatót követően a háttérzenekar Muki és társai biztosították, valamint Gogi és 
Barátai zenéltek. Este 18:30 órakor színpadra lépet a rendezvény sztárvendége, Stefano. Az 
előadóművész közel egy órás produkciója hatalmas sikert aratott, majd ezt követően utcabál 
követte, a mulatság éjfélkor ért véget.  

A rendezvény kulturáltan zajlott mindkét nap közel 400-500 fő részvételével, akik 
mindannyian nagyon jól érezték magukat. Színvonalas és színes műsorokat láthattak, és 
kellemesen tölthették el, a kétnapos rendezvénysorozattal, mely evvel is tovább erősödött a 
többség és kisebbség közötti tolerancia és empátia. 

Bács-Kiskun Megyei Ki-Mit-Tud? verseny: 

A Bács-Kiskun Megyei Cigány Önkormányzat, a Bács-Kiskun Megyei Rendőr 
Főkapitányság, Roma Nemzetiségi Önkormányzatok és a megyei szervezetek részvételével 
2018. évben második alaklommal szervezte meg a Bács-Kiskun Megyei KI MIT TUD 2018 
elnevezésű rendezvényt. A rendezvény 2018. október 20-án (szombat) 9 órakor Soltvadkert 
Művelődési Központban került megrendezésre. Bács-Kiskun Megyéből nyolc településről 
közel 50 fiatal vett részt a KI MIT TUD?-on. 

A Virágzó Tehetség Művészeti Egyesület Kiskunhalast képviselve vett részt ezen a 
megmérettetésen. Nagyon szép eredményekkel zárták a napot, és értékes ajándékokkal 
térhettek haza. 

Több kategóriában, szólistaként indultak az egyesület csoportjának tagjai. 

- a 8-13 éves korcsoportban a cigánysághoz kötődő versmondás kategóriában 2. helyezést 

- a 14-18 éves korcsoportban a cigány ének kategóriában 2. helyezést 

- a 14-18 éves korcsoportban a (fiú) cigány autentikus tánckategóriában 1. helyezést 

- a 14-18 éves korcsoportban a (lány) cigány autentikus tánckategóriában 1. ill. 2. helyezést 

- a 8-13 éves korcsoportban a (lány) cigány autentikus tánckategóriában, szintén 1. ill. 2. 
helyezést értek el. 

A Bács-Kiskun Megyei Rendőr Főkapitányság kiemelt különdíját a cigány ének kategóriában, 
a 17 éves kiskunhalasi induló nyerte el. 

A zsűri egyöntetű döntése alapján a 14 éves cigánytánc kategória kiskunhalasi nyertesét 
jutatta tovább az Országos KI MIT TUD?-ra, hogy képviselhesse Bács-Kiskun Megyét. 

A rendőrség által szervezett országos versenyen 19 megyéből közel 60 tehetséges cigány 
fiatal ének és hangszeres zene, vers és próza, valamint tánc előadásokban bizonyítottak. 

Az Országos Rendőr Főkapitányság 2018. október 27-én harmadik alakommal szervezett KI 
MIT TUD? vetélkedőt a roma származású fiatalok számára, melynek a budapesti Klebersberg 
Kultúrkúria adott otthont. A rendőrség különdíját többek között a Bács-Kiskun Megyét, 
illetve a Virágzó Tehetség Művészeti Egyesületet képviselő kiskunhalasi 14 éves Tóth 
Ramóna kapta. 
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A versenyről minden résztvevő emléklappal és ajándékokkal távozhatott. 

 

Bari shej, vagyis Nagylány – mentorprogram 

A mentorprogram, amely a cigánylányok iskolai lemorzsolódását szeretné megakadályozni. 

Korábban is sikeresen működtek a roma lányok továbbtanulását segítő programok Halason, 
melyekhez hasonló képzések indulnak országszerte. Összesen 67 helyen indítják el a Bari shej 
mentorprogramot. A most induló 2 éves projektre 30 millió forintot nyert Kiskunhalas, és 
összesen húsz lány vehet részt a képzéseken. 

Sikeresen zárult a roma lányok esélyeinek növelését célzó program 24 hónapos első fejezete – 
hangzott el a projektértékelő záró rendezvényén a halasi cigány közösségi házban. Az elnöke 
hangsúlyozta: a 14-16 év közötti roma lányok körében a legnagyobb a veszélye annak, hogy 
otthagyják az iskolát - a korai gyermekvállalás miatt van, később azonban már nem tudnak 
felzárkózni, visszailleszkedni a velük egykorúakhoz a munkaerőpiacon, amely megpecsételi a 
további életüket. Ezért fontos, hogy a pályázaton elnyert roma lányos program segítségével 
minél több fiatalt és minél hosszabb ideig az iskolapadban tudjunk tartani. Ebben a 
legkülönbözőbb szakterületekről működnek közre szakemberek, pedagógusok. 

A programban részt vevő húsz fiatal roma lány nemcsak a tanulási nehézségek leküzdésében 
kap komoly segítséget, hanem különböző mentálhigiénés, életvezetési, családalapítási 
tudnivalókra, pénzügyi ismeretekre is oktatják őket. Önbizalom-erősítő és kommunikációs 
tréningeket tartanak a fiataloknak, hogy a későbbiek során, a munkaerőpiacon 
eredményesebben el tudjanak helyezkedni, valamint a magánéletük során is könnyebben 
vegyék az akadályokat. Mindehhez azonban a mentorokon kívül a szülők, a családok 
támogatására is szükség van.   

Kiskunhalason több, a romák és a halmozottan hátrányos helyzetben élő fiatalok 
felzárkóztatását célzó program is fut párhuzamosan, ennek köszönhetően az elmúlt években a 
programba bevont roma és nem roma fiatalok körében jelentősen sikerült csökkenteni az 
iskolai bukások számát. 

Dizájner drogokról, közlekedési szabálysértésekről: 

Police Café műfaja Kiskunhalason - a kötetlen beszélgetés, a problémák felvetése és a 
megoldások közös keresése a szakemberek szerint jóval célravezetőbb. A Rostás László 
Cigány Közösségi Házban a régió cigány vezetőivel találkoztak a rendőrkapitányság 
szakemberei - az eszmecsere a szereplők szerint is más, és eredményesebb volt. A műfaj négy 
évvel ezelőtt kezdett meghonosodni Magyarországon, városunk az első pillanatoktól kezdve 
nyitott volt erre a rendhagyó problémafelvetési formára. Dr. Molnár Katalin Police 
Café képző és moderátor elmondta, a kerekasztal-beszélgetések első öt perce csak a nehéz. 
Utána megindul a párbeszéd és  közérdeklődésre számot tartó problémafelvetések hangoznak 
el, a dizájner drogok használatáról, veszélyeiről hangoztak el személyes tapasztalatokon 
alapuló információk, esetek, de  a közlekedési szabálysértések és bűncselekmények 
következményei is szóba kerültek. A kerekasztal-beszélgetésre azok is meghívást kaptak, akik 
munkájuk során cigányokkal találkoznak, velük foglalkoznak. A Kiskunhalasi 
Rendőrkapitányság szakembereivel rövid időn belül kialakult a párbeszéd és számtalan 



16 

 

hasznos észrevétel, javaslat hangzott el. Farkasné Wodring Zsuzsanna őrnagy, kiemelt 
bűnmegelőzési főelőadó szerint szükség van az ilyen eszmecserékre, amelyek valamennyi 
résztvevő számára hasznosak. A dizájner drogok használata és az ehhez kapcsolódó bűnesetek 
a régióban is jelen vannak, és még mindig nagyszámú ittas sofőrt szűrnek ki a forgalomból a 
rendőrök. 
 

Pályaorientációs tájékoztatás 8. osztályos tanulók részére: 

A 8. osztályos végzős tanulók és szüleiknek tartott pályaorientációs értekezleten szó esett a 
„jó szakma” kiválasztásában – amelynek elvégzése után biztosan el tudnak majd helyezkedni. 
Fontos, hogy a találkozókon megtudhassuk a gyermekek terveit és beszéljünk a buktatókról 
is. A szülői háttér és partnerség elengedhetetlen ahhoz, hogy a gyerekek ne csak elkezdjék, de 
sikeresen be is fejezzék tanulmányaikat. A cél az, hogy ne morzsolódjon le senki, és megállja 
a helyét az életben.  

Szakmai elismerések: 

A legnagyobb országos szakmai elismerést kapta Kiskunhalas, a szociális segítő hálózati 
programjával. Első helyezet lett a városunk. Az elismerés a hálózat munkatársainak 
köszönhető, hiszen ez az eredmény az ő munkájuknak tudható. A legjobb visszaigazolás a 
munkánkról, hogy jó úton haladunk. Hálával tartozunk Rostás Lászlónak is, aki a program 
alapjait megálmodta és elindította a 90-es években.  

 

Megyei Nemzetiségeiért Díj: 

A bajai Petőfi-szigeten található Turisztikai Központ volt a helyszíne a Bács-Kiskun Megyei 
Közgyűlés ünnepi ülésének. A rendezvényen adták át a megye kitüntető elismeréseit. 
Összesen 42 díjazott volt, Kiskunhalas büszke lehetett arra, hogy több halasi és halasi 
kötődésű vehette át a kitüntetést, a megyei közgyűlés elnökétől.  

Bács-Kiskun Megye Nemzetiségeiért Díjat vehetett át Kolompár László, a kiskunhalasi 
Cigány Nemzetiségi Önkormányzat alelnöke.  

 

Cigány Mikulás Nap ünnepség: 

Az önkormányzat Mikulás Napi ünnepséget szervezett a cigány gyermekek részére – kis 
ajándékkal és mikulás napi műsorral készülve. A szűkösek az anyagi lehetőségeinkhez mérten 
költségvetésünkből 250.000,- Ft-ot tudunk fordítani a Mikulás Ünnepség megszervezésére és 
lebonyolítására. Az ünnepség 2018. december 7-én délután 16 órai kezdettel várta az 
idelátogató gyermekeket /12 éves korig/, ahol, a szerepelni vágyó gyermekek elmondhatnak 
egy-egy verset a Télapónak. 
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Diplomát szerzett tanulók köszöntése: 

Köves Ágnes és Bakóczai Ildikó – mindketten a Pécsi Tudomány Egyetem – 
(Bölcsésztudományi Kar Romológiatanár - Pedagógiatanár szakán) végzett hallgatóknak 
ünnepélyes köszöntésére - a Cigány Nemzetiségi Nap rendezvény keretei belül került sor. 
Mint a korábbi évekhez hasonlóan, egy virágcsokorral és kisebb értékű halasi csipke átadására 
került sor.   

 

Cigány Nemzetiségekért Nap rendezvénye: 

2018. december 18-án sor került a Cigány Nemzetiségek Nap rendezvény megszervezésére, 
ahol a helyi folklór együttesek mutatnak be kulturális műsort. A Nemzetiségi Nap keretein 
belül a Halasi Cigányságért-díj is kiosztásra került. 

A Cigányságért- díj adományozására Kiskunhalas Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 
képviselő-testület tagjai tehetnek javaslatot. A Cigányságért-díjat a Cigány Nemzetiségi Nap 
alkalmából idén 3 személy kapja meg, akik a nemzetiség érdekében a nemzetiségi közéletben, 
oktatásban, a kultúrában, a tömegtájékoztatás területén példaértékű tevékenységet végző 
személy/ek – a cigányság érdekében hosszú évek óta kiemelkedően és példaértékűen 
végzik/végezték munkájukat. 

A kitüntetés adományozásához a felterjesztési határidő: minden év december 18. napja, a 
Cigány Nemzetiségi Nap rendezvényen. A díjazottak halasi csipkét, valamint az elismerést 
igazoló oklevelet kaptak.  

 

Cigányságért-díj adományozása: 

A Halasi Cigányságért-díjat a 2018-as évben 3 személy kapta, akik nemzetiségek érdekében a 
nemzetiségi közéletben, az oktatásban, a kultúrában, a tudományban, a tömegtájékoztatásban, 
a gazdasági önszerveződés területén példaértékű tevékenységet végző személyek, a cigányság 
érdekében hosszú évek óta kiemelkedően és példaértékűen végezték munkájukat. 

Díjazottak: 

I. Bányai Gábor országgyűlési képviselő 
 

II.  Fülöp Róbert Kiskunhalas Város polgármestere 
 

III.  Kiskunhalasi Virágzó Tehetség Művészeti Egyesület tagjai 
 

 

Összegezve: A Kiskunhalas Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata a lehetőségeihez 
mérten megadott minden segítséget a cigány lakosság részére. Továbbra is fenntartja a jó 
kapcsolatot az intézményekkel, illetve még szorosabb együttműködést kíván kialakítani. 
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Megpróbálunk a segítségünkkel könnyíteni a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal és 
egyéb hatóságok munkáján, ezáltal segítünk a hozzánk forduló ügyfeleken, ezzel is csökkentve 
a feszültségeket a cigány és a magyar lakosság között. Törekszünk, hogy megfelelő segítséget 
tudjunk nyújtani a cigányság és a hatóságok, intézmények részére.  

 

Kérem Kiskunhalas Város Önkormányzatát, hogy a beszámolónkat fogadja el.  

 

Kiskunhalas, 2019. április 11. 

 

 

 

 

                                                                                                                           Szűcs Csaba sk. 

                                                                                                                           KVCNÖ elnök 

 

 

 

 

 


