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A Romaügyi Koordinációs Tanács és a romaügyi tanácsnok 2009. évi munkájáról szóló 
beszámoló elkészült, melyet mellékelten terjesztünk a T. Képviselı-testület elé. 

A romaügyi tanácsnok Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének és Szerveinek 
Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 7/1995. (III. 3.) KT rendelet (SZMSZ) 23. § (2) 
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Fentiek értelmében Mucsi András Képviselı Úr elkészítette a romaügyi tanácsnokként 
végzett munkájáról, valamint a Romaügyi Koordinációs Tanács 2009. évben végzett 
tevékenységérıl szóló beszámolót, melyet mellékelten terjesztünk a T. Képviselı-testület elé. 
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1. Békés Város Önkormányzata Képviselı-testülete Mucsi András Képviselı Úr 
romaügyi tanácsnokként végzett 2009. évi tevékenységérıl szóló beszámolóját 
elfogadja. 

2. Békés Város Önkormányzata Képviselı-testülete Mucsi András Képviselı Úrnak a 
Romaügyi Koordinácoós tanács 2009. évi tevékenységérıl szóló beszámolóját 
elfogadja. 
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Beszámoló a Roma Koordinációs Tanács és a romaügyi tanácsnok  
2009. évi tevékenységérıl 

 
 

Beszámolási kötelességünk  

 A Roma Koordinációs Tanács és a romaügyi tanácsnok legutóbb 2008 decemberében számolt 

be tevékenységérıl Békés Város Képviselı-testületének, és az SZMSZ-ben, valamint a munkatervben 

megfogalmazott kötelességünknek eleget téve újabb beszámolót nyújtunk be a tisztelt képviselıknek. 

A baloldal képviselıinek tavalyi megjegyzései miatt is ebben az évben kerüljük a beszámoló 

illusztrálását a sajtóban megjelent cikkekkel, bár nem kellene szégyenkeznünk.   

 

A Roma Koordinációs Tanács tevékenysége  

 A Roma Koordinációs Tanács 2009-ben összesen öt hivatalos ülést tartott, ezen kívül minden 

héten egyeztetünk. 2009 áprilisáig öt taggal mőködött a testület, de Lakatos Gyula lemondása után a 

testület Mucsi András elnökbıl, Kovács Gusztáv titkárból, Varga Zsolt RKI irodavezetıbıl és Budai 

Olivér középiskolai roma koordinátorból áll. Munkánk lényege, hogy a romákat érintı kérdésekrıl 

véleményt nyilvánítsunk, a polgármester urat információkkal lássuk el ezekrıl a kérdésekrıl. Ebbıl a 

célból ebben az évben többször is tanácskoztunk a polgármesterrel. A rendelkezésünkre álló félmillió 

forint nagy részét az év végéig nagyrészt felhasználtuk. Munkánk során szoros kapcsolatra 

törekedtünk a Békési Cigány Kisebbségi Önkormányzat tagjaival - különösen annak elnökével és 

elnökhelyettesével. Varga Zsolt révén részt veszünk a Kulturális és Sport Bizottság munkájában is. 

Ezáltal megkapunk minden, romákat is érintı anyagot.  

 A polgármester úrral tavasszal egyeztettünk a megszépült játszótér és a liget értékeinek 

védelmérıl. Ennek érdekében az a javaslat született, hogy rendeletben szabályozza a város a játszótér 

használatát, valamint parkırt állít be a város Kovács Gusztáv parkır személyében. Az ı munkájára 

külön ki fogunk térni. A játszótérhasználatról rendszeresen megbeszélést folytattunk Czinanó Tihamér 

úrral, valamint a polgárırség és a nemzetırség helyi képviselıivel.  

 Roma fızınap megszervezésérıl döntött nyáron a Békési Cigány Kisebbségi Önkormányzat, 

amelyben társszervezıként mi is részt vettünk. Mucsi András tanácsnok segítséget nyújtott a kulturális 

központtal való egyeztetésben. Így, ha szőkösen is, de kijött a költségvetésbıl a rendezvény. A Roma 

Hagyományırzı Fesztivál augusztusban volt, ezen fızıcsapattal vettünk részt.  

 A polgármester úr javaslatára augusztus hónapban beiskolázási ösztöndíj pályázatot 

bonyolítottunk le összesen 60.000 Ft értékben. Az elv az volt, hogy az iskolák javaslatára nem pénzt, 

hanem tanszereket kapnak a diákok. A mintegy 20 diák füzeteket, ceruzákat, tollakat, vonalzókat 

kapott, a csomagot személyesen Varga Zsolt, Kovács Gusztáv és Mucsi András vitte ki a 

nyerteseknek. A pályázatot Varga Zsolt irodavezetı bonyolította le, egyeztetve Vári Lászlóné, Deákné 

Domonkos Julianna tagintézmény-vezetıvel, Szilágyiné Szabó Ágnes intézményegység-vezetıvel és 
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Szabó Endréné igazgatóval. Az egyeztetések során tájékozódott a roma gyerekek tanulmányi 

helyzetérıl, a velük kapcsolatos problémákról.  

 

A romaügyi tanácsnok tapasztalatai  

 Tanácsnokként feladatom a romákkal kapcsolatos pályázatok figyelemmel kísérése, valamint a 

városi roma lakosság helyzetének folyamatos elemzése. Ennek érdekében rendszeresen kapcsolatban 

vagyok a város oktatási és szociális intézményeivel, valamint a Békési Cigány Kisebbségi 

Önkormányzattal.  

 Külön kiemelném a Szent Lázár Alapítvány foglalkoztatóját, amely több tucat roma 

polgártársnak adott eddig munkát és elfoglaltságot. Nagyon szomorúnak tartom a foglalkoztatást 

szabályozó jogszabályok megváltoztatását, amelyek értelmében az 50%-os rokkantsági fokkal 

rendelkezı személyek már nem vehetnek részt a szociális rehabilitációs munkában. Ez az ott dolgozó 

roma családok megélhetését veszélyezteti. Ennek érdekében december 4-én az intézmény két 

vezetıjével felkerestük Erdıs Norbert országgyőlési képviselıt, és tájékoztattuk a képviselı urat a 

kialakult helyzetrıl. A kormány jelenleg egy jól mőködı struktúra lerombolását segíti elı a 

jogszabály-módosítással.  

 Nyáron felkerestem Varga Zsolt kollegám társaságában két tagintézmény-vezetıt, valamint a 

református iskola vezetıjét. Ezt követıen Durkó Albert lelkész urat, a pünkösdi egyház 

cigánymissziójának vezetıjét kerestük fel.  

 

 

 Júliusban többszöri egyeztetésen vettem részt a roma hagyományırzı nap elıkészítésével 

kapcsolatban, amelyen eszmét cseréltünk a kisebbségi önkormányzat képviselıivel. Ugyanekkor 

egyeztettem a romák helyzetérıl Czinanó Antal úrral, a Hit Gyülekezete helyi vezetıjével, akinek 

közösségébe szintén sok roma polgártársunk jár.  

 Az iskoláztatás során a tapasztalatom az, hogy a Békési Kistérségi Általános Iskola vezetése 

megfelelıen fogott hozzá a szegregáció kezelésének, de különösen az Eötvös József Tagiskola 

esetében borzasztó nehéz a pedagógusok helyzete. Felhívjuk a képviselık figyelmét, hogy a jövıben 

vélhetıen nagyobb arányban vesznek részt roma származású diákok a középfokú oktatás gimnáziumi 

és szakközépiskolai képzésében, amely a romák iskolázottságának növeléséhez vezet, de azzal a 

veszéllyel is járhat, hogy a továbbtanulási céliskolában, a Békés Megyei Farkas Gyula Közoktatási 

Intézményben is kialakulhatnak szegregációs jelenségek több képzési formában is. Jelenleg a 

Vásárszél utcai intézményegységben Budai Olivér koordinátor próbálja kezelni a romákkal 

kapcsolatos konfliktushelyzeteket. Munkájával kapcsolatban az iskola elégedettségének adott hangot.  

 Javaslom, hogy a következı év során a város egy elıterjesztés keretében foglalkozzon a városi 

roma lakosság helyzetével, mivel a romaügy a következı évtizedek meghatározó kérdésköre lesz a 

városnak.  
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 A jövıre nézve nem kerülhetı el véleményünk szerint a diplomás romák munkába állítása 

mind a közigazgatás, mind a szociális és oktatási területen. Erre jó alapot ad többek között a roma 

lakosság 10%-os aránya a városunkban. Egyre több a roma pedagógus, szociális munkás, míg a 

közalkalmazottak között nem sok romát találunk.  

 

A Roma Koordinációs Iroda mőködésével kapcsolatos tapasztalatok  

 A Roma Koordinációs Irodát 2009. április 1-je óta Varga Zsolt úr vezeti, aki az alábbi 

beszámolót juttatta el részünkre:  

 „A több mint féléves munkám során úgy érzem, hogy sikerült teljes mértékben elfogadtatni a 

személyem és munkám fontosságát a városban élı roma lakosság körében. Az önkormányzat négyes 

irodájában naponta keresnek fel munkanélküli problémákkal, szociális és egyéb, magánjellegő 

ügyekkel romák és nem romák egyaránt. Naponta átlagosan 20-30 személy fordul meg nálunk. 

Minden esetben megpróbálok segíteni az ügyfeleknek. Igazán nagy segítségemre van Kiss Csaba 

hivatali munkatárs. Minden pénteken a gáz mérıóra állásának bejelentését végzem internet útján a 

lakosság számára.  

 Bátran fordulhatnak hozzám segítségért a családi problémák megoldásában is. Mindezekben a 

lehetıségeimhez mérten igyekszek eleget tenni mind a hivatal, mind a cigány lakosok elvárásainak. 

Rendszeresen járok a cigányok által lakott területek családjaihoz, akiknek tájékoztatást nyújtok Békés 

Város Önkormányzata aktuális eseményeirıl és pályázatairól, valamint a munkaügyi központ aktuális 

állásajánlatairól, képzéseirıl és tanfolyamairól.  

 Néhány idıs roma családot a közgyógyellátási kérelem kitöltésében, mert sajnos sokuknak 

nincs elég anyagi kerete a gyógyszerek kiváltására. Összesen 15 családnak segítettem a szociális tőzifa 

kérelmek beadásában, kitöltésében. Segítséget nyújtottam egy fiatal roma házaspárnak a lakáshitel 

kiváltási kérelem megírásában, mert a család lakása életveszélyessé vált a rossz idıjárási körülmények 

miatt.  

 Folyamatosan tartom a kapcsolatot a már eddig felkeresett civil szervezetekkel, önkormányzati 

intézményekkel. Továbbra is informáljuk egymást a megüresedett álláshelyekrıl, és együttmőködünk 

a megfelelı személyek kiválasztásában, esetleg pályázati lehetıségekben való részvételben. Részt 

veszek meghívott vendégként a képviselı-testület Kulturális és Sport Bizottsága ülésein.  

Jó a kapcsolatom a helyi óvodák, általános iskolák és középiskolák vezetıivel. A romák által látogatott 

intézmények mindegyikét felkerestem az év során Mucsi András képviselı úr társaságában. Jelenleg a 

Roma Koordinációs Tanács új projektjének megvalósításán dolgozok, amelynek lényege az, hogy már 

három évesen kerüljön be a gyerek az óvodában. Az eddig felkeresett szülık támogatásukról és 

együttmőködésükrıl biztosítottak.  

 Folyamatosan figyelem az aktuális pályázatok kiírását, megjelenését, amelyekrıl rendszeresen 

tájékoztatom az érdekelteket. Több ember is fordult hozzám középiskolai és fıiskolai pályázatok 

letöltése és kitöltése érdekében, így én bonyolítottam le az augusztusi városi pályázatot, valamint 
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segítettem a MACIKA ösztöndíj kitöltésében. Heti rendszerességő kapcsolatom van Czinanó Tihamér 

BCKÖ elnökkel.”  

 

A buszkísérı és parkır tapasztalatai  

 A buszkísérı munkakört 2006 óta Kovács Gusztáv látja el, aki ez év nyarától a ligetben is 

parkır munkát is vállalt. Munkája során a nyári-ıszi hónapokban este nyolcig vigyázza fıként a 

játszótér rendjét, a játékok épségét. Az értékeink megóvása közös felelısségünk, de sajnos sok esetben 

a szülık sincsenek tisztában (?) a játszótéri játékok rendeltetésszerő használatával. Kovács Gusztáv – 

maga is a roma kisebbség tagja – erélyes fellépésével sikeres munkát végzett, de sajnos az éjszakai 

vandalizmust meggátolni nem tudja. Ebben a munkában viszont segítségére volt a nemzetırség, 

amelynek tagjai az éjszakai órákban vigyázták a rendet. Kovács úr munkakörében szeptembertıl 

júniusig a reggeli és délutáni iskolabuszon lát el felügyelıi funkciót. A gyermekekkel rengeteg a 

probléma, sok a neveletlen gyermek.  

 

 

 

 

Békés, 2009. december 11. 

 

 

 

 

       Mucsi András sk. 

          Roma Koordinációs Tanács 
             tanácsnok 


