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A  Békés  Megyei  Roma  Nemzetiségi  Önkormányzat  Képviselő  testülete  évenként  beszámol  és

tájékoztatást  ad  éves  munkájáról.  Munkánkat  az  éves,  elfogadott  munkaterv  szerint,  illetve  az

aktuális események alapján végezzük. Tevékenységünkről honlapunkon rendszeresen tájékoztatjuk

az érdeklődőket.

Szakmai  munkánk  során  fontos  feladatunknak  tekintettük  a  kulturális  hagyományok  ápolását,

identitásunk erősítését, melynek érdekében roma nemzetiségi programokat, kiállításokat rendeztünk

és támogattunk, melyen részt vettek a megyében élő roma nemzetiség lakói is.

2018. áprilisában ismételten megünnepeltük a Nemzetközi Roma Napot, melyre meghívást kaptak a

megyében működő Roma Nemzetiségi Önkormányzatok, szervezetek.

Önkormányzatunk  fontosnak  tartja  a  prevenciós  programokat,  így  2018-ban  is  megszerveztük

szerveztük a „Tiszta fej - Tiszta tudat" programunkat. 

Minden év augusztusában megemlékezünk a Roma Holokauszt áldozatairól, melyen részt vettek a

családtagok is, 2018-ban Kötegyán adott otthon ennek a programunkat.

Az  elmúlt  évekhez  hasonlóan  2018  nyarán  is  szervezett  táborokat  általános  és  középiskolás

gyermekeknek  a Békés  Megyei  Roma Nemzetiségi  Önkormányzat  és  a  Békés  Megyei  Rendőr-

főkapitányság. Szeptemberben részt vettünk a III. Megyenapon. Minden év októberében megtartjuk

a  közmeghallgatást,  ahol  a  megyében  élő  roma lakosság  teheti  fel  a  kérdéseit  a  megyei  roma

önkormányzat képviselőinek.

2018-ban „Roma Információs Napok"-at ismét szerveztünk, melynek célja az információ, illetve az

ismeretek átadása.

Önkormányzatunk támogatja a települési  roma önkormányzatokat,  így közösen szerveztünk több

programot is a megyében.

Támogatjuk a fiatalokat a tanulásban, a megyében közel 45-50 tanuló támogató nyilatkozatát adtuk

ki az ösztöndíj programokhoz.

Segítjük szakmailag önkormányzatainkat, pályázatok megírásával, illetve kidolgozásával.

2018  évben  is  odaítéltük  a  „Békés  Megye  Cigányságáért"  kitüntető  díjat,  melyet  Szécsi  Zsolt

képviselő vehetett át.

Javaslatot tettünk a Békés megyei Önkormányzat nemzetiségi díjára is Éri Lajos személyében.

A megyében együttműködési  megállapodásokat  kötöttünk nemzetiségi  önkormányzatokkal,  civil

szervezetekkel.  Megjelenünk  minden  olyan  rendezvényen,  programon,  konferencián,  melyre

meghívást kapunk, melyen képviselhetjük megyénket és a megyében élő roma nemzetiséget.
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Munkánkat  és  gazdálkodásunkat  nagy  szakértelemmel  és  segítőkészséggel  végzik  a  Hivatal

munkatársai.

A Békés Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Testülete a jövőben is arra törekszik, hogy a

megyében  a  kulturális  fejlődés  sokszínűsége  továbbra  is  fennmaradjon  és  bővüljön,  valamint

munkánk elősegítse Békés megye jó hírnevét. 

Békéscsaba, 2019. június 3.
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