K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Cigány Területi Nemzetiségi Önkormányzat
2016. december 7-ei ülésén hozott határozataiból:
31/2016. (XII. 7.) CTNÖ határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Cigány Területi Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a
nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 115. § f) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva megállapítja, hogy - a 3/2016. (II. 11.) CTNÖ határozattal elfogadott
2016. évi költségvetése terhére – a cigány közösség sajátos kulturális önazonosságának
megerősítése érdekében nyújtott vissza nem térítendő támogatásokból megvalósult
rendezvényeket a kedvezményezettek eredményesen megvalósították, valamint a következők
szerinti tartalommal elfogadja a rendezvényekről szóló beszámolókat:
1. Egészségügyi szociális program
a) Döntés: 1/2016. (III. 8.) CTNÖ elnöki határozat
b) Kedvezményezett: Roma Láng Egyesület
c) Program rövid leírása: a térségben elterjedt betegségek, fertőzések kezelésére
hátrányos helyzetű roma családok számára alapvető háztartási tisztító-, tisztálkodási
eszközök-és szerek biztosítása.
2. Kulturális program (Sáp)
a) Döntés: 2/2016. (III. 22.) CTNÖ elnöki határozat
b) Kedvezményezett: Együtt a Holnapért Egyesület
c) Program rövid leírása: a cigány közösség számára Sápon került megrendezésre a
program, melynek keretein belül a gyermekek számára ügyességi játékokat szerveztek,
amelyekben a vállalkozó kedvű szülők is részt vettek. A rendezvényen 98 fő
megvendégelésére került sor, akik ebédre cigány módra elkészített csülökpörköltet
fogyaszthattak. A támogatást az Egyesület az ebéd alapanyagainak, valamint az
evőeszközök megvásárlására fordította.
3. Egészségügyi problémák kezelése
a) Döntés: 3/2016. (III. 24.) CTNÖ elnöki határozat
b) Kedvezményezett: Hajdúhadházi Család- és Gyermekjóléti Központ
c) Program rövid leírása: a roma lakosság egészségügyi problémáinak kezelése
érdekében fejtetűirtószer vásárlására került sor a hátrányos helyzetű roma gyermekek
számára, figyelemmel arra, hogy ezen segítség nélkül az érintett gyermekeknek a
közoktatásban való részvétele nem lett volna biztosítható.
4. Kulturális rendezvény (Hajdúsámson)
a) Döntés: 17/2016. (V. 11.) CTNÖ határozat
b) Kedvezményezett: Család a Családokért Egyesület
c) Program rövid leírása: az Egyesület által szervezett kulturális rendezvény
Hajdúsámsonban került megrendezésre 2016. október 29-én. A programra igyekeztek
olyan vendégeket meghívni, akik számára fontos a roma hagyomány és kultúra
ápolása, valamint céljuk ezt az örökséget továbbadni a roma emberek és a társadalom
számára.
A rendezvényen 60 fő hajdúsámsoni lakos, a környező településekről és az
együttműködő civil szervezetek részéről pedig 55 fő vett részt. A támogatást az
Egyesület a résztvevők megvendégelésére, valamint terembérlésre fordította.
5. Közösségi nap (Álmosd)
a) Döntés: 21/2016. (V. 11.) CTNÖ határozat

b) Kedvezményezett: Roma Láng Egyesület
c) Program rövid leírása: a közösségi nap 2016. augusztus 27-én, Álmosdon került
megrendezésre, melyen közel 250 fő vett részt. A rendezvény célja volt többek között
az álmosdi civil szervezetek összefogása, az Egyesület partneri körének bővítése,
valamint tevékenységének bemutatása az ellátogató álmosdi és bagaméri lakosok
számára. Délelőtt folyamán kispályás labdarúgó verseny, majd délután főzőverseny,
kézműves foglalkozás és motoros ügyességi vetélkedő került megrendezésre. Az est
folyamán a Lashe Shave zenekar élő koncertjén vehettek részt a vendégek, mely
szüneteiben amatőr roma tánccsoportok léptek fel. A támogatást az Egyesület a fellépő
zenekar előadói díjára fordította.
6. Tanulmányi támogatás
a) Döntés: 7/2016. (V. 18.) CTNÖ elnöki határozat
b) Kedvezményezett: Rostás Dezső
c) Program rövid leírása: a roma fiatalok továbbképzésének biztosítása érdekében a
támogatás felsőoktatási tanulmányi költségekhez, beiskolázáshoz, iskolába járáshoz
kapcsolódó költségekhez, étkezési, lakhatási kiadások támogatásához volt biztosítva.
7. Sport-és tehetségkutató rendezvény (Földes)
a) Döntés: 8/2016. (V. 18.) CTNÖ elnöki határozat
b) Kedvezményezett: Segítő Összefogás Sárrétért Egyesület
c) Program rövid leírása: a rendezvény 2016. május 28-án, Földesen került
megrendezésre „Roma Összefogás” néven. A 10 órától kezdődő szakmai kerekasztal
beszélgetésen szóbeli megállapodás született Földes, Biharnagybajom, Szerep,
Nagyrábé települések között a jövőbeli hatékonyabb kommunikáció, kapcsolattartás,
segítségnyújtás érdekében. A rendezvény résztvevőit délben babgulyással látták
vendégül a szervezők. Délután labdarúgó mérkőzések kezdődtek, ahol a környező
településről meghívott csapatok versengtek egymással. Mindeközben a gyerekek
kézműves foglalkozásokon vehettek részt, valamint karaoke verseny is várta a
vendégeket. A rendezvényen közel 200 fő vett részt. A támogatást az Egyesület az
ebéd alapanyagainak, valamint az evőeszközök megvásárlására fordította.
8. Hagyományőrző Kulturális Családi Nap (Bojt)
a) Döntés: 9/2016. (V. 31.) CTNÖ elnöki határozat
b) Kedvezményezett: Bojt Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat
c) Program rövid leírása: a rendezvény 2016. június 12-én, Bojton került
megrendezésre. A családi napon az óvodásoktól az általános iskolás tanulókon
keresztül, a felnőttekig képviseltette magát minden korosztály. A roma kultúra gazdag
tárházából kaptak ízelítőt az érdeklődők: népköltések, mondókák, kiszámoló,
nyelvtörő, játékos kérdés-felet, eredetmondák, népmesék, népdalok, megzenésített
versek lovari és magyar nyelven. Az Uzho Jilo hagyományőrző csoport előadásában
autentikus cigány népzene szólalt meg lovari és beás nyelven. Nagy sikert aratott
műsorával a Kale bisora tánccsoport, valamint a szabolcsi botoló cigánytánc műsora.
A program során lehetőség volt közös éneklésre, valamint néptánc oktató vezetésével
táncházon is részt vehettek az érdeklődők. A támogatást az Önkormányzat a
résztvevők üdítőkkel való ellátására, valamint vendégváró falatkák megvásárlására
fordította.

9. „Hagyományok útján”
a) Döntés: 10/2016. (VI. 2.) CTNÖ elnöki határozat
b) Kedvezményezett: Roma Tehetséggondozó Közhasznú Alapítvány
c) Program rövid leírása: a „Hagyományok útján” elnevezésű kulturális
hagyományőrző rendezvényt és családi napot Hajdúhadházon rendezték meg 2016.
augusztus 6-án. A program keretében több roma kulturális zenész és táncegyüttes is
fellépett Hajdú-Bihar megyéből. Külföldről érkező afroamerikai szónokok, honi roma
gyülekezetek pásztorai tartottak előadásokat. A gyerekek számára kézműves
foglalkozásokat, játszóházat biztosítottak. A program célja az volt, hogy ne csak
aroma kutlurális hagyományok jelenjenek meg,hanem értékközvetítő előadások is
elhangozzanak. A rendezvény nagyon sikeres volt, közel 500 fő vett rész rajta.
10. Bagaméri Falunapok
a) Döntés: 12/2016. (VIII. 24.) CTNÖ elnöki határozat
b) Kedvezményezett: Lungo Drom Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség
Bagamér Tagszervezete”
c) Program rövid leírása: a „Kéz a Kézben” Kulturális Programsorozat részeként került
megrendezésre 2016. szeptember 2-3-án a Bagaméri Falunap. A rendezvény pénteki
napján szakmai konferencia került megtartásra. Szombaton a délelőtt folyamán főzőés fociverseny került megrendezésre, délután pedig a létavértesi asszonykórust, az
Ezüstperje néptáncegyüttest, majd az Aranykeresztesek lovagi bemutatóját tekinthette
meg a közönség. Az este folyamán fellépett többek között a Vis Maior zenekar,
Aradszky László, Jolly és Suzy, majd zárásként tűzijátékot tekinthettek meg a
résztvevők. A támogatást a Szervezet a résztvevők ebéddel való ellátására fordította.
11. Működés
A következő szervetek számára nyújtott támogatást a Hajdú-Bihar Megyei Cigány Területi
Nemzetiségi Önkormányzat működésre:
- 9/2016. (II. 11.) CTNÖ határozatával a Roma Láng Egyesület részére;
- 10/2016. (II. 11.) CTNÖ határozatával a ”Lungo Drom Országos Cigány
Érdekvédelmi és Polgári Szövetség Bagamér Tagszervezete” részére.

Debrecen, 2016. december 7.
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