Az RNÖ mozgalmas első féléve
Kisújszállás Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2015 első félévében, sokrétű, tartalmas munkát
végzett (képzés, foglalkoztatás, szociális földprogram, kulturális- és gyermekprogramok, stb.).
Kulturális és gyermekprogramjainkat főként az Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázati
támogatásával valósítottuk meg. Képzéseinkre a Türr István Képző és Kutató Intézettel
együttműködve került sor. A foglalkoztatást a Karcagi Járási Hivatal Foglalkozási Osztályával,
Kisújszállás Város Önkormányzatával, valamint az Országos Roma Önkormányzattal együttműködve
végezzük.
Kulturális és hagyományápoló rendezvényeink a roma közösség társadalmi integrációjának
elősegítésére, a roma hagyományok és kultúra bemutatására épül, melyek hidat képeznek a
nemzetiségek és a többségi társadalom között. Programjainkkal törekszünk arra, hogy
rendezvényeinken megjelenjenek a nem roma kulturális értékek is. Az elmúlt években egyértelműen
kijelenthetjük, hogy rendezvényeinken egyre nagyobb számban vesznek részt a helyi hátrányos
helyzetű nem roma lakosok is.
Ebben a szellemben valósítottuk meg március 07-én a „Roma Nőnap” rendezvényünket,
melyen a hátrányos helyzetű lányainknak, asszonyainknak egy-egy szál virággal kedveskedtünk. Az
ünnepséget megvendégelés mellett jó hangulatú beszélgetéssel, majd közös énekkel, tánccal zártuk.
Kulturális, gasztronómiai rendezvényünket április 04-én, az Óváros területén – pályázati támogatás
nélkül – roma és nem roma emberek összefogásával valósítottuk meg, melynek keretében
hagyományos cigány ételeket készítettünk (tyúkos káposzta, bodag stb.). A telep adta szabadság érzése
önfeledt szórakozást, jó hangulatú, nosztalgikus beszélgetést biztosított a jelenlévőknek.
Gyermeknapot rendeztünk a hátrányos helyzetű gyermekek részére június 7-én, ahol a
gyermekek szüleikkel, kisebb-nagyobb testvéreikkel együtt, közösen tölthettek el egy napot. Részükre
megvendégeléssel, apró ajándékokkal, édességgel kedveskedtünk. Színes, játékos vetélkedők mellett –
még ha csak egy napra is – sikerült örömteli, önfeledt szórakozást biztosítani részükre.
A Hagyományőrző Nyári Tábor július 06-12-ig került megrendezésre, amely harminc
hátrányos helyzetű roma és nem roma gyermek kikapcsolódását biztosította. Programjainkkal
erősítettük a gyermekek kulturális identitását, valamint újabb ismeretekkel vérteztük fel őket.
Személyiségük fejlesztésével egyéni életüket, önismeretüket, identitástudatukat formáltuk.
A már hagyománnyá vált városi XXIII. Kulturális Roma Nap augusztus 8-án került
megrendezésre. Előadásainkkal, felvilágosító és tájékoztató jellegű programjainkkal sok hasznos
információhoz juttattuk a megjelenteket. Rendezvényeink alkalmat teremtettek minden korosztály
számára, hogy játékos vetélkedők keretében híres roma írók, költők, előadóművészek életútjait, műveit
ismerhessék meg. Sztárvendégünk a híres autentikus Karaván Família volt, koncertjük osztatlan
sikert aratott a megjelentek körében. Az esti szórakozást, kikapcsolódást a már hagyománnyá vált
cigánybál zárta. Kulturális rendezvényeink sokszínűsége közösséget teremt, jó baráti kapcsolatok
alakulnak ki, mely szorosan hozzájárul a családok személetváltásához, felzárkózásához.
Egyik legeredményesebb vállalásunk a Türr István Képző és Kutató Intézettel való
együttműködés. A hátrányos helyzetű roma és nem roma emberek felzárkózásának elősegítése
érdekében képzést, oktatást szerveztünk. A május 04. – június 01-ig tartott Szociális-gazdaság
képzésen résztvevő személyek eredményes vizsgát tettek. A fiatal felnőtt korú lakosság körében május
22 - augusztus 19-ig, felzárkóztató 7-8. osztályos tanfolyamot tartottunk. Folyamatban van a
segédmezőgazdász, növénytermesztő és tartósító képzésre jelentkezők adatainak egyeztetése, a képzés
beindítása. Egy helyi cég által szervezett hegesztő tanfolyam elindításához sikeresen együttműködtünk
a településünkön élő fiatalok toborzásában, közvetítésében. A jövőben is minden lehetőséget
megragadva (pályázatok, képzések, foglalkoztatás stb.), ezáltal utat mutatva kívánunk segítséget

nyújtani a településünkön élő hátrányos helyzetű roma és nem roma emberek integrálódásához,
felzárkózásához.
Kisújszállás Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata ezúton is megköszöni rendezvényeihez,
programjaihoz nyújtott anyagi és természetbeni támogatásokat, mely nagyban hozzájárult a fenti
programok megvalósításához.
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