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pusztataskonyi vegyesbolt bezárása következtében önkormányzatunk, a falugondnoki szolgálat mikrobuszát
felhasználva, heti rendszerességel, a kunhegyesi és abádszalóki Penny Marketből olcsó áruk (élelmiszerek,
háztartási cikkek) beszerzésével és kiszállításával biztosítja testvérközségünk lakóinak jobb ellátását. Ugyanakkor
megkezdtük a pusztataskonyi ravatalozó és művelődési ház állagmegóvását, felújítását, s közhasznú munkásaink
befejezték a helyi köztemető és a környező zöldterületek megtisztítását, „csinosítását”. Terveink között szerepel
még az orvosi rendelés legalább heti egy alkalommal történő biztosítása az itt élő emberek részére.
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arkas László polgármester az Országos Roma Önkormányzat
(ORÖ) alelnökeként az elmúlt időszakban több országos
fórumon, konferencián, kulturális és szabadidős rendezvényen
kampányolt, fejtette ki véleményét a sajnálatos járványhelyzettel, illetve
a hazai cigányság integrációjával kapcsolatban. 2021. áprilisában az
ORÖ „Oltass, hogy élhess” projektjének volt egyik „kulcsfigurája”,
június folyamán a lakitelki tőserdei kempingben megrendezésre kerülő
„Közösségépítő kultúránk” rendezvénysorozat tiszaburai delegációját
vezette.
ugusztus végén Pécsett, a Cigány Szervezetek a Felzárkózásért
Országos Szakmai Szövetség meghívására, a kétnapos „Közös
Dolgaink” Országos Roma Integrációs Konferencia vendégei között szerepelt, s a nyár folyamán a miskolci ORÖ
labdarúgó tornán településünk „aranylábú fiait” irányította.
”rendezvénydömping” közepette különleges jelentőséggel bírt a roma és zsidó holokauszt áldozatairól való
megemlékezés. Az ORÖ Budapest Dohány utcai székházában – több állam- és kormányhivatal, neves civil
szervezetek prominens képviselőinek, vezetőinek jelenlétben - idéztük fel a második világháború vérzivataros éveit,
s a náci haláltáborok néhány túlélőjének szomorú mementója figyelmeztetett bennünket, hogy milyen embertelen
cselekedetekhez vezethet a kirekesztés és fajgyűlölet politikája.
Z ORÖ és a Szolnok Megyei Roma Önkormányzat közös szervezésében községünkben került megrendezésre
(12 cigány kisebbségi önkormányzat részvételével) az a civil fórum és értekezlet, ahol a Magyar Nemzeti
Társadalmi Felzárkózási Stratégia 2030-ig elfogadott koncepcióját vitattuk meg, valamint az Országos Roma
Önkormányzat és a Debreceni Egyetem által előkészített ’Négyszer” (4x ) program bemutatása és vitája zajlott
le. Ez utóbbi keretében a megyei pályázati lehetőségek minél szélesebb körű kihasználására buzdítottuk régiónk
cigány lakosságát, amelyhez természetesen szervezeteink hathatós segítségeit is nyújtanak.
zeptember végén a belügyminisztérium épületében „Születéstől a szakmáig – a felzárkózási és roma
integrációs stratégiák első tíz éve” elnevezéssel megrendezett három napos, nemzetközi szakpolitikai
konferencián településünk delegációja is részt vett, ahol neves előadók, politikusok révén nyertünk bepillantást az
uniós és magyarországi esélyteremtés, a nemzeti kisebbségek integrációjának aktuális kérdéseibe.
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z idei év folyamán sikeres zajlottak/zajlanak különböző képzési projektjeink. Februárban 23 fő tett sikeres
vizsgát az OKJ-s dajkaképzésben (ezzel párhuzamosan Teleházunkban 30 személy vett részt kiskerti
növénytermesztő és takarító tanfolyamon). Június elején 14 kőműves adott számot megszerzett tudásáról és
elsajátított képességeiről a vizsgabizottság előtt (ezt követően munkába állhattak, ahogyan dajkatanfolyam végzősei
is, akik az óvodában és a Biztos Kezdet Gyerekházban helyezkedtek el). Az ősszel induló, a kisgyermeket nevelő
szülők részére kiírt pályázati lehetőséget községünkből 90 anyuka kívánta igénybe venni, így novembertől kétszer
25 fős csoportban, előbb bolti eladói, majd 2022. elejétől egy újabb (később meghatározott) szakma megszerzésére
nyílik majd esélyük a tanfolyamra jelentkezőknek.
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