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Tisztelt Képviselı-testület! 

A Romaügyi Koordinációs Tanács, a romaügyi tanácsnok és a romakoordinátorok 2008. évi 
munkájáról szóló beszámoló elkészült, melyet mellékelten terjesztünk a T. Képviselı-testület elé. 

Kérem a T. Képviselı-testületet, hogy a beszámoló megvitatása után szíveskedjen az alábbi 
határozati javaslatot elfogadni. 

Határozati javaslat: 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testülete a Romaügyi Koordinációs Tanács, a 
romakoordinátorok, valamint a romaügyi tanácsnok 2008. évi munkájáról szóló, a 
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polgármester 
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Jogi ellenjegyzı 
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Pénzügyi ellenjegyzı 



 

 

                                           Roma Koordinációs Tanács Testületi beszámolója 



 
 
                                                    Tisztelt képviselı-testület! 

 

A Roma Koordinációs Tanács – amelyet mi a tanács szó mellékíze miatt csak bizottságnak hívunk – 
a képviselı-testület szervezeti és mőködési szabályzata (SZMSZ) értelmében elkészítette az éves be-
számolóját. Ugyancsak az SZMSZ írja elı azt, hogy a romaügyi tanácsnoknak évente be kell számol-
nia tevékenységérıl a testületnek. A jelen anyag elkészítésekor arra a döntésre jutottunk, hogy külön 
tanácsnoki beszámolót nem készítünk, mert csupán ismétlésekbe tudnánk bocsátkozni. A tanácsnoki 
beszámoló így része ennek az anyagnak. 
A beszámolóban leírtuk röviden mindazt, amit az elmúlt idıszakban végeztünk, és ezt egy rövid 
pénzügyi kimutatás, valamint a Békési Újság Roma Oldalának néhány példánya egészíti ki. A Roma 
Koordinációs Tanács a polgármester úr tanácsadó szerve, az ebben végzett munkáért senki sem kap 
tiszteletdíjat, így aztán visszautasítjuk és félrevezetınek tartjuk az egyik szocialista sajtótermék azon 
szalagcímét, amely azt sugallja, hogy a Tanács tagjai a rendelkezésére álló pénzt magukra költötték 
volna („Jó tanács félmillióért”). A pénzt a roma közösség javára fordítottuk, és külön hangsúlyozzuk, 
hogy annak felhasználása a polgármester úr tudtával és beleegyezésével történik. A költségvetésben 
biztosított 500 ezer Ft-ot a roma közösség kapja meg. Természetesen tiszteletben tarjuk a Békési Ci-
gány Kisebbségi Önkormányzat jogait, azokat nem sértjük meg, ahogyan erre az ombudsman vizsgá-
lata is rámutatott. 
Tanácsunk minden esetben áttanulmányozta az önkormányzatnak a romákat érintı elıterjesztéseit, 
különös tekintettel az Esélyegyenlıségi Tervre, amelyet Varga Zsolt esélyegyenlıségi szakemberrel 
is véleményeztettünk. Kapcsolatot tartottunk az iskolákkal, a szülıkkel, segítettük az idei évben sike-
resen lebonyolított integrációs folyamatot. Ez nem volt könnyő, és a következı években is segítjük a 
beiskolázást. Az óvodák közül kiemelten foglalkoztunk a Hunyadi Téri Tagóvodával, amely alapít-
ványának megszervezésében közremőködtünk (Lakatos Gyula titkár tagja a kuratóriumnak). Ezen a 
téren említjük meg a koordinátorok munkáját, akiknek a közremőködésére nagy szükség volt, ezt az 
iskolai vezetı beosztású pedagógusok is hangsúlyozták. A koordinátorokkal rendszeresen konzultál-
tunk, bár volt olyan is, aki nem fordított figyelmet arra, hogy bennünket rendszeresen tájékoztasson. 
Kiemeljük a munkahelyteremtést: mindketten részt vettünk a Szent Lázár Alapítvány és az önkor-
mányzat közötti tárgyalásokban, amelyek eredményeként városrészi központtá vált a régi Hunyadi 
téri iskola. Itt sok roma nı is munkát kapott. 
Sikeresnek bizonyult a két éve beállított buszkísérıi szerepkör. A Körös Volán Zrt. jelzése egyértel-
mően pozitív. A munkakör betöltıje kezdettıl fogva Kovács Gusztáv.  
 
Kérjük és várjuk a tisztelt képviselık javaslatait a jövı évi munkánkhoz! 

 

 
 
 
 
Békés, 2008. december 1. 
 
 
 
      
                          Mucsi András                        Lakatos Gyula 
           Tanácsnok                                        RKT  

                                                                      Roma Koordinációs Tanács 



 
Nyári  készségfejlesztı játékos foglakozás a Cigány 

                          Közösségi Házban 

   Gyerekek lakták be 2008 augusztusában a békési Cigány Közösségi Házat 

2008 augusztusában ismét volt gyermek 

foglalkoztatás a közösségi házban.  

 

2007-ben elkezdtük a készségfejlesztı prog-
ramunkat. A tavalyi évhez képest sokkal ta-
pasztaltabban s talán a gyerekek számára szí-
nesebben sikerült az augusztusi program. A 
program elemeit színesítette többek közt gi-
tárfoglalkozás, kézmőves foglalkozás, gyur-
mázás korrepetatív jellegő játékokban vehe-
tek részt a napi programok keretében a kiláto-
gató gyermekek. A programokat próbáltuk 
két részre osztani. Ebben segítségünkre volt a 
soványháti közösségi ház elıtt elhelyezkedı 
gyep, itt került sor a játékos sorversenyekre, 
focizásokra és kötetlen beszélgetésekre mely-
nek igen fontos szerepe volt a gyerekek 
szempontjából. 
 

A nyári foglalkozások azt a célt is szolgálták, 
hogy a gyerekek közelgı iskolakezdését elı-
segítse, és készségeiket játékos formában is 
fejlessze. Ennek érdekében a rendelkezésünk-
re álló forrásból egy összeget elkülönítettünk, 
amelybıl az ehhez szükséges anyagokat sze-
reztük be. Munkatársaimmal rendszeres kap-
csolatban álltunk az óvodákkal. Ennek példá-
ja a Hunyadi téri óvoda alapítványa, amely-
nek létrehozásában Lakatos Gyulánénak, a 
szülıi munkaközösség aktív tagjának nagy 
szerepe volt. İ, valamint férje, a Koordináci-
ós Tanács titkára is tagjai az óvoda kuratóriu-
mának.  
Terveink között szerepel, hogy a nyár folya-
mán a Hunyadi téri óvodásoknak is felkínál-
juk a készségfejlesztı foglalkozásokat, ame-
lyeket anyagilag támogatunk.  
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               Nyári ingyenes programok 

  A Roma Koordinációs Tanács több civilszervezettel is együtt dolgozott 

- A Békési Mentálhigiénés Szolgálat vezetıje 
Szőcs Judit kérte meg a tanácsot, hogy nép-
szerősítse a helyi roma lakosság körében az 
ingyenesen látogatható programjaikat. Így 
szervezetünk úgy döntött, hogy Bula Erika 
Mentálhigiénés munkatárs jóvoltából készít 
egy plakátot és többek között a Roma Olda-
lon  (2008 júliusi szám 3.oldal) népszerősíti a 
rendezvény sorozatott. Ezzel is segíteni kí-
vánta a civil szervezet munkáját annál is in-
kább mivel roma programok is szerepeltek a 
felsorolásban. 
- A tanács együttmőködött még többek közt a 

a BCKÖ -vel a Gyaraki és társa Bt által meg-
hirdetett tanfolyam kapcsán, melyet a szol-
gáltatóházban tartanak. Ezt a Roma Oldal is 
népszerősítette. Jelentkezni hiány szakmákra 
lehetett mint Kımőves, burkoló, hegesztı, 
betonvas szerelı, Ezen szakmákban meglátá-
sunk szerint el is tudnak majd helyezkedni a 
tanfolyamot befejezık. A tanfolyamot koor-
dinálta a BCKÖ –tıl Czinanó Tihamér elnök 
és Budai János a Roma Koordinációs Bizott-
ság munkatársa, a reklámban és hirdetésben 
pedig a Roma Oldal segített.  
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   Könyv jutalom a jó tanuló roma diákok részére 

    Új forráskiadvány a Békés megyei cigányságról, címmel 
Források a Békés megyei 
cigányság történetéhez 
(1768– 1987) címmel jelent 
meg a Békés Megyei Levél-
tár forráskiadványa, amely-
bıl képet kapunk a cigány-
ság életérıl. 
 
A Békés megyei Levéltár 
munkatársai napi munkájuk 
mellett több éven keresztül 
győjtötték a cigányságra vo-
natkozó dokumentumokat. A 
győjtés során elıbukkant ira-
tokból válogatták össze a kö-
tet anyagát. A könyv olvasója 
pontos képet kap a XVIII. 
Század elején Békés megyé-
ben letelepedett cigányok szá-
máról, foglalkozási dokumen-
tumok  hitelesen mutatják be 
a letelepedett és vándorló ci-

gányság helyzetének alakulá-
sát. Az együttélés hétköznap-
jait, az adódó konfliktusokat. 
A kötetben közlik a még ar-
chaikus viszonyokat tükrözı 
országos felmérés teljes me-
gyei anyagát , majd az 1960-
as években kibontakozó új 
cigánypolitika megvalósítása 
során keletkezett, kimondot-
tan adatokban gazdag forrás 
együttes. A kötet olvasója 
megismerheti a vonatkozó 
statisztikai adatokat, a ci-
gányság társadalmi összeté-
telét, a foglakoztatási, oktatá-
si és lakásviszonyokat. Min-
den megyei településrıl kü-
lön-külön sok új információt 
adnak a Békés megyei ci-
gányság három évszázadának 
történetérıl. A források értel-

mezését segíti Erdész Ádám 
levéltári igazgató bevezetı 
tanulmánya. Nos a bizottság 
úgy gondolta, hogy megfelelı 
értékes és hasznos ajándék-
ként tud szolgálni az erre ér-
demes diákok számára, a 
könyvbıl juttatunk az Eötvös 
József tagintézményben 4db 
könyvet adtunk jutalmul a 
Cigány Népismereti Országos 
Tanulmányi Verseny döntıjé-
be kerültek közt. Lásd (Roma 
Oldal júniusi szám 3.oldal 
Papp Gábor írása).   A  DR. 
Hepp Ferenc tagintézmény-
ben is kiosztásra került 3 pél-
dány a tagintézmény vezetı 
Deákné Domonkos Julianna 
segítségével.   

4. oldal                                                 Roma Koordinációs Tanács                                                 

Új forráskiadvány a Békés Megyei Levéltár 
munkatársai jóvoltából 



Új foglakoztatási engedélyével 
július 18-ától teljes kapacitás-
sal elindult a Hunyadi téri volt 
iskolában a Szent Lázár Ala-
pítvány Esély Ház nevő nap-
pali ellátó és foglalkoztató in-
tézménye.  
 
Békésen immár a harmadik in-
tézményét nyitotta meg az ala-
pítvány, ezzel a város egyik leg-
nagyobb foglalkoztatójává vált. 
A most felvett létszámmal már 
90 szociálisan rászorult helyi 
lakosnak nyújt hosszú távon 
állandó segítséget. Az újonnan 
alkalmazott emberek nagy része 
évek óta nem tudott elhelyez-
kedni, sokan igen rossz anyagi 
helyzetben voltak, ami mostan-
tól biztosan javulást mutat majd. 
Többen már közel két éve vártak 
a bekerülésre, ami végre elérke-
zett számukra. Az egyik leghát-
rányosabb kistérségben ezzel 
éppen azok jutottak munkához 
és egyéb segítséghez, akik a leg-
inkább rászorulnak. Az önkor-
mányzat, és a Roma Koordiná-
ciós Tanács által átadott iskola 
úgy lett átalakítva, hogy 
hatvan ellátott és a hozzá-
juk tartozó szakszemélyzet 
befogadására is alkalmas 
legyen. Így jelenleg két 
intézmény kap helyet a 
régi, de patinás épületben - 
az új mellett a korábban 
alapított Kreatív Ház is ide 
költözött. Bekerülési felté-
tel volt többek közt, hogy 
pszichiátriai beteg legyen, 
rászorult legyen, rendsze-
resen tartsa a kapcsolatot 
az intézményünkkel. A 
rendszeres kapcsolattartás 
azt jelentette ez esetben, 
hogy legalább 30 naponta 
egy személyes megjelené-
sen vett részt a jelentkezı. 
Viszont az új jelentkezık 

t öbb s é ge 
h e t e n t e 
l e g a l á b b 
e g y s z e r 
l e j e l e n t -
keztek. A 
felvett új 
munkatár-
saknak a 
25–30 szá-
z a l é k a 
r o m a 
származá-
sú, min-
denkinek 
esélyt biz-
tosított a ház így. Az elsı héten 
integrációs hetet tartottunk, 
mely gyakorlati feladatokból, 
munkavédelmi, tőzvédelmi sza-
bályokról, munka törvény-
könyvének ide vonatkozó szabá-
lyairól szóló felvilágosító, tájé-
koztató elıadásokból, csoport-
foglalkozásokból ált. A gyakor-
lati feladatoknál vizsgálták a 
munkához való hozzáállást, 
munkafegyelmet, kézügyessé-
get, monotónia-tőrést, tanítási 
képesség vizsgálatból állt. Az új 

munkavállalók közül többen is 
kitőnnek kiváló kézügyességük-
kel. Érdekes volt látni, hogy 
azok az emberek, akik jól szere-
peltek a feladatok végrehajtásá-
ban, segítették a többieket. A hét 
végére már kialakult egy kis 
csapat. Lassan kialakul, hogy 
kire milyen munkát lehet bízni, 
kiderül, hogy ki mihez ért. Így 
elısegítik a maguk beilleszkedé-
sét a munka világába, s társaik 
megbecsülését egyaránt.                      

Az új munkavállalók egy része Izsó Gábor polgármester 

       Új munkahelyek az Esély Házban Békésen a Hunyadi téren 
            A Roma Koordinációs Tanács koordinálásával 
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A képen: az új foglalkoztatottak egy része 



   Fórumok a 

romák sorsáról 
 
A cigányság élethelyze-

te Békés városában 

 
Egy jóképő cigány fiú és egy 

szıke lány ült a békési civil 

ház elıtt. A fiatal pár külön-

leges aláfestést adott a roma-

sággal foglalkozó fórumsoro-

zat elsı részének. 

 

Egy olyan kezdeményezés elin-
dítása a célunk, amelyen tabuk 
nélkül beszélhetünk a cigány-
ság helyzetérıl, lehetıségeirıl 
és esélyeirıl Békés városában-
fogalmazott elöljáróban Laka-
tos Gyula, a Romaügyi Koordi-
nációs Bizottság tagja, az ötlet-
gazda. A sorozat elsı összejö-
vetelén rögtön nagy létszám-
mal jelentek meg. A megbeszé-
lésen elsıként Izsó Gábor pol-
gármester szólt a település ro-

ma politikájáról. - Úgy érzem, 
hogy Békésen élünk egymás 
mellett, amit nagyon fontosnak 
tartok - hangsúlyozta köszöntı-
jében a városvezetı. Ahogy 
elmondta, több lépés is történt 
a cigányság felzárkóztatása ér-
dekében. Példaként említette a 
Szent Lázár Alapítvány Hunya-

di utcai munkahely teremtı 
beruházást, illetve arra is fel-
hívta a figyelmet, hogy a helyi 
közmunkások negyven százalé-
ka a helyi cigányság körébıl 
kerül ki. Sódar Attila, a Dél-
alföldi Regionális Munkaügyi 
K ö z p o n t  b é k é s i  k i -
rendeltségének vezetıje a ci-
gányság elhelyezkedési esélye-
irıl számolt be. Mint kiderült: 
elsısorban a képzetlenség okoz 
komoly problémákat a munka-
ügyi helyzetben. Késıbb dr. 
Pálmai Tamás háziorvos, ön-
kormányzati képviselı a sze-
mélyes élményeit elevenítette 
fel. Az ízes, egyéni történetek-
kel teli elıadás segített számos, 
a cigánysággal kapcsolatos elı-
ítélet eloszlatásában. Mucsi 
András,a Romaügyi Koordiná-
ciós Bizottság vezetıje szerve-
zetük mőködésérıl beszélt, kü-
lön felhívta a figyelmet arra, 
hogy szerencsétlennek tartaná, 
ha  a romák sorsáról a fejük 
felett döntenének az ı bevoná-
suk nélkül.                  
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Sodar Attila Kirendeltség vezetı, Izsó Gábor polgármester, Dr. Pálmai 

Tamás, és Mucsi András képviselık elıadás közben 

Barkász Sándor képviselı, Gyetvai Gellért intézmény igazgató és Izsó 

Gábor polgármester a munka lehetıségekrıl tartanak fórumot 
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                                                        Meghívó   

                         A cigányság élethelyzete Békés városában                                                         

 
 
 
Téma:  A Cigányság munkalehetıségei Békés városában   
 

 
                

Tisztelettel meghívjuk önt a 2008.11.06 14,00-kor kezdıdı Fórumra. Helyszíne Békés Esély
Ház elnevezéső intézmény Hunyadi tér 1/1.                                                  

Elıadók:               Izsó Gábor                               Békés város Polgármestere 
                             Gyetvai Gellért                        Esély Ház intézmény igazgató 
                             Mucsi András                          Romaügyi Tanácsnok, Képviselı
                             Barkász Sándor                       Békés Drén Kft vezetıje, Képviselı

……………………………………                                   
     Mucsi András Képviselı                                                          

Kelt: Békés, 2008-10-27 
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Téma: A cigányság élethelyzete 
 

 
                
Tisztelettel meghívjuk önt a 2008.09.22-én hétfın 16,30-kor kezdıdı Fórumra. Helyszíne
Békés Civilek háza, nagytanácskozó terem, Múzeum köz 1 (Munkaügyi központ felet). 

Elıadók:               Izsó Gábor                       Békés város Polgármestere 
                             Sódar Attila                     Munkaügyi Központ Békési Kirendeltég vezetıje 
                             Mucsi András                  Romaügyi Tanácsnok, Képviselı
                             Dr. Pálmai Tamás           Képviselı

……………………………………                               
     Mucsi András Képviselı                                                         

Kelt: Békés, 2008-09.24 



 
                         Pinzsáró Amaró Ship 
                                    „Ismerd meg a cigány nyelvet!” 

 

 

2008. szeptember 1-jén elindult a roma kultúra- és nyelv ismereti foglakozás a Roma Koordi-

nációs Tanács rendezésében. 

 

Varga Zsolt, a foglakozás vezetıje számolt be a 
tanács által kezdeményezett foglalkozásról:  
 
• Szeretném, ha  a városban élı emberek, és 
itt szeretném kihangsúlyozni, hogy nem csak a 
romák, megismernék életünket, mentalitásunkat, 
életvitelünket s a minden napjaink mellett bete-
kintést nyernének a cigány nyelvjárásban is. A 
program célja elsısorban nem a nyelv ismerete 
egy globális roma történelem az ételek, a munka, 
állat tartás, zene és szín világunk….stb, s  a vé-
gén egy hasznos nyelv ismerettel egybe kötve, 
kiscsoportos foglalkozásra vállalkoztam mivel 
véleményem szerint így hathatósabban tudom 
ismertetni a élet tapasztalataimat e tekintettben. 

A foglalkozás iránt az érdeklıdés megvolt, a Roma Oldalnak köszönhetıen egyben a szer-
kesztı munkatársnak munkájával, kellınek éreztem a propagálást is. Mégis az volt a ta-
pasztalatom, hogy a kezdeti pontos megjelenések ellenére mára már törtek egy picit a fi-
gyelmek és a látogatottság is a jelentkezık részérıl. Minden esetre végig vezetjük amit el-
vállaltunk s a jövıben ennek a tapasztalatnak megfelelıen tudunk majd építkezni. Tíz fıvel 
a turnus el is kezdıdött ésminden szerdán 15 órától a Petıfi u. 4. szám 5-ös irodájában ta-
lálkozom az érdeklıdıkkel.   

 
A Roma Koordinációs Tanács is felvállalja –lehetıségeihez mérten—a roma nyelvi kultúra tá-
mogatását. Békés városában nagyon csekély azoknak a száma, akik valamilyen cigány dialektust 
beszélnek. Ennek ellenére az a véleményünk, hogy a roma társadalom egyik kifejezési formája 
lehet a nyelv, annak is lovári formája. Lovári nyelven kevés a hozzáférhetı irodalom, de pl. a 
katolikus Jeromos Társulat lovári-magyar Újszövetséget adott ki. Ebbıl tíz példányt rendelt és 
juttatott el a Tanács iskolák, óvodák, könyvtárak részére. A magyarországi keresztény egyházak 
2008-at a Biblia Évének nyilvánították, és így negyedáron volt megszerezhetı a Szentírás. A ki-
advány (tekintve, hogy kétnyelvő) nyelvkönyvként is használható. A következı intézményeknek 
jutott a cigány nyelvő könyvbıl: Városi Könyvtár: 2 db, Eötvös József Tagintézmény: 1 db, 
Dr.Hepp Tagiskola: 1 db, Farkas Gyula Közoktatási Intézmény: 1 db, Hunyadi Téri Óvoda: 1 db, 
Epreskerti Óvoda: 1 db, Polgármesteri Hivatal: 2 db, Cigány Kisebbségi Önkormányzat: 1 db.  
A Bibliákat Lakatos Gyula és Mucsi András juttatta el az intézményvezetıknek.  
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Varga Zsolt a program vezetıje 



 
       A Békési Újság Roma Oldalának bemutatása: 
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A Békési Újság Roma Oldal cí-
mő melléklete havi rendszeres-
séggel jut el a város cigány la-
kosságához. A Roma Oldal cél-
ja, hogy naprakész információ-
val lássa el Önöket a városban 
élı cigányság életével kapcsola-
tos legfontosabb eseményekrıl. 
Szeretnénk azt is elérni, hogy a 
nem roma társadalom tagjai is 
elmondják véleményüket a ci-
gányságról, segítve ezzel a bé-
késebb együttélést, egymás 
megismerését, és remélhetıleg 
az egymás iránti kölcsönös tisz-
telet és elfogadás kialakulását. 
Szerepelnek a kiadványunkban a  
helyi közéleti szereplıi is, de 
igyekszünk minél erıteljesebb 
hangsúlyt fektetni az „egyszerő” 
roma emberek bemutatására, a 
pozitív példák megjelenítésére. 
Riportok, tudósítások, hírek 

egyaránt szerepelnek a Roma 
Oldalon. Jelen vagyunk a cigány 
politikában, és a mindennapok 
eseményeiben egyaránt. Megje-
lenítünk tragédiákat és örömö-
ket, sorsokat és a régmúlt ese-
ményeit. A hagyományok és a 
tradicionális roma kultúra is he-
lyet kap az oldalunk hasábjain, 
bízva abban, hogy olvasóink is 
örömmel szemezgetnek ezen  
cikkek között. A lap szerkeszté-
séhez mindig is kértük és kérni 
is fogjuk az önök véleményét, 
segítségét, ötleteiket, javaslatai-
kat, hiszen  az oldal önökrıl, 
önöknek, romákról nekünk szól. 
Bízunk abban, hogy a  kezdemé-
nyezéssel hozzá tudunk járulni a 
roma és nem roma társadalom 
fokozatos közelítéséhez, a meg-
lévı feszültségek csökkentésé-
hez. Ebben a reményben kívá-

nom bemutatni oldalunkat. A 
Roma Oldal megállapodást kö-
tött a Békésmatrix internetes 
oldallal, melynek értelmében 
internetes változatban olvasható 
az újságunk a világhálón. A lap 
tovább 2007 január 30-án Só-
lyom László által köztársasági 
elnöki dicséretében részesült. A 
Finn Vanta város egyetemén 
oktatási segédanyagként hasz-
nálják fel oldalunkat melyet pdf 
-ben küldünk meg az egyetem 
részére. Végül de nem utolsó 
sorban lapunk meghívást kapott 
a parlamentbe 2008 április 9-én 
nyílt nap keretén belül, ahol 
szintén elismeréseket kapott a 
honatyáktól, s a pártok szerint is 
jó példa a két társadalom közt 
húzódó etnikai feszültségek fel-
oldására tett kísérletekben.   



                     Polgármesteri Hivatal Békés Petıfi utca 2-4 Tel: 06-66-411-011 

           Petıfi utca 4. 5630. Tel:06-66-411-011, 182 mellék. E-mail: 

varoshaza@bekesvaros.hu  Romaügyi Koordinációs Romaügyi Koordinációs Romaügyi Koordinációs Romaügyi Koordinációs TanácsTanácsTanácsTanács    roma.Tanacs@gmail.com    
                                 
 
                                                     
                                                     

Kiadásai  2008. október 30-ig 

Kiadások                                Módosított elıirányzat                  Teljesítés 

-Irodaszer,  
nyomtatvány:                                                            50.000Ft                         55.000Ft 

-Könyv ajándékozás:                                               20.000Ft                          20.000Ft 

-Monitor                                                                  17.500Ft                          17.500Ft 

-Kerékpárok (4db) 
  iskolakoordinátorok r.                                          119.600Ft                         119.600Ft 
- Munkaruha(Buszkísérı)                                                                                  20.000ft 
Készletbeszerzés összesen:                                  207.100Ft                         232.100Ft 

Telefondíj:                                                             47.151Ft                           47151Ft 
Szolgáltatás összesen:                                         47.151Ft                            47.151ft 

-Reprezentáció:                                                       7.530ft                               7.530Ft 

-Éttermi szolgáltatás (Cigány bál 
 támogatása a BSKÖ részére):                             50.000Ft                             50.000Ft

- Könyvtári szolgáltatás:                                       2.520Ft                                2.520Ft 

Egyéb dologi kiadások:                                     60.050Ft                             60.050Ft 

Céltartalék:                                                        185.699ft 

Költségvetési kiadás összesen:                         500.000Ft                          339.301Ft 



 

 Kilincsét vágta a képviselı társai közé a megyei cigány elnök 
2008. augusztus                           Havonta megjelenı, ingyenes roma folyóirat                      www.bekesiujsag.atw.hu                   

Válogatott szidalmakkal illette 
Dógi János elnök a megyei cigány 
önkormányzat több képviselıjét, 
majd egy kilincset is hozzájuk 
vágott a jelenlevık elmondása 
szerint. 
 
Éri Lajos, Ficz Gyula és Mezei Tibor 
kezdeményezésére győltek össze, 
hogy megvitassák a tagok és az elnök 
között felmerült problémákat.  
- Egyszemélyi a vezetés, mi még a 
legszükségesebb információhoz 
sem férünk hozzá - hangoztak Éri 
Lajos képviselı szavai. Dógi János 
elıször ıszinteséget kért tılünk. 
Majd elmondta, hogy ı építkezni 
akar. Késıbb viszont minısíthetet-
lenül trágár kifejezésekkel illette a 
képviselıit és családtagjaikat. Rá-
adásul homoszexuálisnak is nevez-
te egyik munkatársát, persze ı nem 
így fogalmazott - emlékeztek visz-
sza az érintett képviselık. Késıbb a 

képviselık szerint Dógi János 
egy képviselıtársát akarta 
megdobni egy kilinccsel, de 
csak Balogh Krisztiánt, saját 
munkatársát sikerült eltalálnia 
- közölte többek közt a 
beol.hu. Dógi János elnök a 
Romanetnek viszont úgy rea-
gált, meglátása szerint a kiala-
kult helyzetben az jelentheti a 
kényszerő, de egyetlen megol-
dást, ha a Békés Megyei Ci-
gány Kisebbségi Önkormány-
zat feloszlatja önmagát. 
(Annak ellenére ragaszkodik Dógi 

az önkormányzat feloszlatásához, 
hogy a képviselıtársai határozottan 
visszautasították ezt.) és az új vá-
lasztások után megújult személyi 
összetételben és az eredetileg fel-
vállalt célkitőzésekkel lát munká-
hoz. Azt egyenlıre nem tudni, hogy 
erre a kezdeményezésre mikor ke-
rülhet sor. Annál is inkább mivel 

törvényes kereteken belül alakult 
meg a mai vezetés, a Békés Megyei 
Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
feloszlatása akkor lehet sikeres, ha 
a kilenc tagú testületen belül minı-
sített többséget kap a javaslat. Az-
az, legalább öten támogatják ezt a 
kezdeményezést. S mint tudjuk, a 
testület nem tud az elnökkel együtt 
dolgozni.                     Lakatos Gyula 

 Közmunkaprogramra pályázott és nyert Békés önkormányzata 

Újabb közmunkaprog-
ramra adott be pályá-
zatott a város. 21 fı 
foglalkoztatását olda-
ná meg öt hónapra a 
pályázati úton elnyert 

mintegy 10 millió forint, amely intenzív 
támogatottságú, mindösszesen 5 százalék 
önerıt igényelt! A közmunkaprogramban 
végzett tevékenységek: belterületi utak 
fenntartása, parkrendezés, kézi és gépi ka-
szálás, nádvágás ami megvalósulna többek 
közt, tudtuk meg többek közt Izsó Gábor 
polgármestertıl .                        Lakatos Gyula  

Dógi János Békés Megyei Cigány Kissebségi Önkormányzat elnöke 

Izsó Gábor polgármester beszélget a közmunkaprogram dolgozóival 

Fotó: L
akatos G

yula 



 

Összefogással emelkedhetne fel a cigányság 
- A magyar társadalom egésze válságban 
van, a legtávlatibb cél sokaknak mindösz-
sze a túlélés. A roma közösségeknek ele-

ve semmi tarta-
léka nem volt a 
túléléshez, hi-
szen amíg  a 
rendszerválto-
zás be nem kö-
vetkezett, szinte 
teljes egészében 
foglalkoztatott 
volt, azóta szin-
te teljes egészé-
ben munkanél-
küli lett. Nem 
véletlen tehát, 
hogy döntı 
részben a társa-
dalom legsze-
gényebb rétegé-
hez tartozunk 
többségük, mint 
ahogy az sem, 
hogy az egyes 
leszakadó cso-

portok elkeseredésükben hajlamosak egy-
mást okolni a kialakult helyzetért. Látni 
való a cigányságon belül felnıtt egy 
olyan generáció, amely oktatásból a leg-
rosszabbat kapta, és eleve kimaradt a fog-
lalkoztatásból. Kilátástalan helyzetünkért 
azok a fı felelısek, akik eddig, csak a 
nyomor vámszedıinek, élısködı szerve-
zeteknek, kedvezı romaprogramokat hoz-
ták létre, illetve azok a döntéshozók, akik 
nem hallották meg a mélyszegénységbıl 
folyamatosan hangzó segélykiáltásokat. 
A megoldás véleményem szerint csak is 
az integráció lehet. Demagógia mindent 
az anyagilag és jogosítványok terén is 
eléggé eszköztelen Cigány Kisebbségi 
Önkormányzatok és annak elnökein szá-
mon kérni. A cigány önkormányzatiság 
csak is akkor tud hatékonyabb szabályzó 
és közösségszervezı szerepet betölteni az 
etnikai közösségen belül, ha tevıleges és 
egyenrangú partnerre talál a kormányban, 
de a települési önkormányzatokban a pol-
gármesterekkel, a civil szférában és az 
egyházakban is egyaránt tevıleges part-
nerekre van szükségünk.    Lakatos Gyula 

    Új megyei  
       cigány  
     szervezet  
Nemrég Éri Lajos, Ficz 
Gyula és Mezei Tibor 
elnökletével megala-
kult egy új megyei ci-
gány szervezet, Békés 
Megyei Roma Szerve-
zetek Szövetsége né-
ven. Egyenlıre a szer-
vezetnek tíz települé-
sen vannak tagjai. A 
szervezet céljának te-
kinti a cigányság érde-
keit szolgálni politiká-
tól függetlenül. 

 Pályázati felhívás roma vállalkozások részére 
Augusztus 29-ig lehet még 
pályázni a hazai roma 
mikro -, kis és középvál-
lalkozások piaci esélyei-
nek, versenyképességüket 
javító fejlesztések, beruhá-
zások támogatására.  A 
Nemzeti Fejlesztési és 
Gazdasági Minisztérium 
(NFGM) a Kis és Közép-
vállalkozói Célelıirány-
zatból (KKC) 300 millió 
forint keretet különített el 
erre a célra. Pályázni lehet 
gépek, berendezések be-
szerzésére, ingatlanépítésre, bıvítésre, 
informatikai fejlesztésre, haszongépjár-
mővek vásárlására, minıségbiztosítási 
rendszerek, szabványok bevezetésére, a 
piacon való megjelenés támogatására a 
kiírásban maximált összegben belül. 
Az elnyerhetı támogatás mértéke a 
projekt elszámolható költségének leg-

feljebb 65 százaléka, a 33 leghátrányo-
sabb helyzető kistérségben megvalósu-
ló pályázatoknál az arány 80 százalék. 
Becslések szerint a támogatott pályáza-
tok száma 90 - 100 között lesz. A rész-
letes pályázati felhívás az alábbi linken 
található meg: http:/www.nfgm.gov.hu  
                      Forrás: Békési Önkormányzat 

 Elmuzsikálták      
  a támogatást 

A meglévı számlák tanúsá-
ga szerint ételre - italra, 
muzsikára és benzinre köl-
tötte a Heves Megyei Ci-
gány Önkormányzat veze-
tése a Heves Megyei Ön-
kormányzattól kapott hét-
millió forintot. Az ellenzéki 
tagok hőtlen kezelés gyanú-
jával rendırségi feljelentést 
tettek.                     Forrás: hírtv 

Főkaszálást vállalok 

A kép csak illusztráció 
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Magam részérıl 
köszönöm a kér-
dést, de igazából 
jól elvagyok s nem 
igen várom még az 
iskolát. Játszani 
nagyon jó, jobb 
azért mint tanulni. 
 

 

Most még jobb az, 
hogy nem kell ta-
nulni. Ráér még az 
iskola úgyis sokáig 
fog tartani. Együtt 
szoktunk játszani 
általában nap mint 
nap, késı estig.    
 

 
Én is szeretek 
játszani nagyon, 
de én most leszek 
elsı osztályos és 
nagyon várom 
már milyen is az 
iskola. Félni nem 
félek tıle. 

 

Nem igazán vá-
rom, én azt sem 
bánnám ha még 
késıbb lenne az 
iskola kezdése. A 
játékot választa-
nám ha lehetne 
dönteni benne.  

Az Országos Cigány Önkormányzat 
                elnökének levele 

Kolom-
pár Or-
bán az 
O r s z á -
gos Ci-
g á n y 
Önkor-
mányzat 
e lnöké-

nek nyílt levele Gyurcsány Fe-
renc miniszterelnökhöz és Or-
bán Viktorhoz, a Fidesz elnöké-
hez íródott. 
 
A szervezet 
elnöke nyu-
g a l o m r a 
i n t e t t e 
Gyurcsány 
F e r e n c e t , 
aki egy ko-
rábbi inter-
jújában a 
Franciaor -
szágban ha-
sonló éhség-
lázadás itt-
honi elkerü-
lését hang-
s ú l y o z t a . 

„Csak olyan kormánynak kell fél-
nie az éhséglázadástól, amely a 
szegénységben, kirekesztettségben 
élık gond-
jait kizáró-
lag segé-
lyekkel kí-
vánja or-
vosolni” - 
szólt Ko-
lompár el-
nök intel-
me. Majd 
kéri, hogy 
ezzel ne 
riogasson, 
és ne ál-
l í t s a 
szembe egymással a társadalom 
roma és nem roma, szegény és 
nem szegény tagjait Gyurcsány 
Ferenc. Az ÖCO elnöke továbbá 
javaslatainak támogatására kéri 
Orbán Viktort, a Fidesz elnökét, 
amennyiben az ígéreteken túl is 
vállalja, hogy kormányra kerülve 
garantálja a romák számára a 
munkát(és nem a segélyrendszert) 
és az oktatás lehetıségét a hazai 
cigányság számára. Forrás: www.epa.oszk.hu 

  A parlamenti pártok nem hagyják  
        magára a roma közösséget 
Mind az öt parlamenti 
párt támogatta a nem-
zeti és etnikai kisebb-
ségi jogok országgyő-
lési biztosának beszá-
molóját. Mely 
szerint fıleg a 
cigányság ese-
tében jelen van 
Magyarorszá-
gon a diszkrimi-
náció. Szászfalvi 
László (KDNP) sze-
rint az államnak igenis 
van felelıssége, nem 
vonulhat ki bizonyos 
területrıl, többek kö-

zött az oktatás és lak-
hatás biztosításából. 
Véleménye szerint 
ezenkívül törekedni 
kell a kisebbségek 

parlamen-
ti képvise-
l e t é n e k 
m e g t e -
remtésére. 
T e l e k i 

László, az MSZP poli-
tikusa kiemelte,hogy 
különösen az oktatás 
és a foglalkoztatás 
terén jelenik meg a 
rejtett diszkrimináció, 

ami a cigányokat érin-
ti. Ugyancsak hozzá-
szólt Farkas Flórián 
Fideszes vezérszónok. 
- A tapasztalatok azt 
mutatják, hogy  a ha-
tóságok sokszor hátrá-
nyosan bánnak a cigá-
nyokkal - mondta a 
képviselı. Farkas Fló-
rián ehhez kapcsolód-
va kiemelte: üdvözlik 
a kisebbségi om-
budsmannak a cigány-
ság helyzetének orvos-
lására irányuló elkép-
zeléseit.            L. Gy.  

Megkérdeztük 
A készségfejlesztı, játékos program 
résztvevıit a közelgı iskolakezdés-  
             rıl, mi a véleményük 

 Szilágyi Jenı 

   Rácz Alex 

Horváth Mihály 

  Rácz Márk 

    A Békési Újság Roma Oldala  
            havonta megjelenı,  
        ingyenes roma folyóirat 
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  Új munkahelyek az Esély Házban Békésen a Hunyadi téren 

Új foglakoztatási engedélyével 
július 18-ától teljes kapacitással 
elindult a Hunyadi téri volt isko-
lában a Szent Lázár Alapítvány 
Esély Ház nevő nappali ellátó és 
foglalkoztató intézménye.  
 
Békésen immár a harmadik intéz-
ményét nyitotta meg az alapítvány, 
ezzel a város egyik legnagyobb 
foglalkoztatójává vált. A most fel-
vett létszámmal már 90 szociálisan 
rászorult helyi lakosnak nyújt 
hosszú távon állandó segítséget. 
Az újonnan alkalmazott emberek 
nagy része évek óta nem tudott 
elhelyezkedni, sokan igen rossz 
anyagi helyzetben voltak, ami 
mostantól biztosan javulást mutat 
majd. Többen már közel két éve 
vártak a bekerülésre, ami végre 
elérkezett számukra. Az egyik leg-
hátrányosabb kistérségben ezzel 
éppen azok jutottak munkához és 
egyéb segítséghez, akik a legin-
kább rászorulnak. Az önkormány-
zat által átadott iskola úgy lett át-
alakítva, hogy hatvan ellátott és a 
hozzájuk tartozó szakszemélyzet 
befogadására is alkalmas legyen. 
Így jelenleg két intézmény kap 
helyet a régi, de patinás épületben 
- az új mellett a korábban alapított 
Kreatív Ház is ide költözött—
mondta el megkeresésünkre Dancs 
Ildikó az Esély Ház munkatársa. 
Hozzátette, bekerülési feltétel volt 
többek közt, hogy pszichiátriai 

beteg legyen, rászorult legyen, 
rendszeresen tartsa a kapcsolatot 
az intézményünkkel. A rendszeres 
kapcsolattartás azt jelentette ez 
esetben, hogy legalább 30 naponta 
egy személyes megjelenésen vett 
részt a jelentkezı. Viszont az új 
jelentkezık többsége hetente leg-
alább egyszer lejelentkeztek. A 
felvett új munkatársaknak a 25– 
30 százaléka roma származású, 
mindenkinek esélyt biztosítunk 
így. Az elsı héten integrációs he-
tet tartottunk, mely gyakorlati fel-
adatokból, munkavédelmi, tőzvé-
delmi szabályokról, munka tör-
vénykönyvének ide vonatkozó 
szabályairól szóló felvilágosító, 

tájékoztató elıadásokból, csoport-
foglalkozásokból ált. A gyakorlati 
feladatoknál vizsgáltuk a munká-
hoz való hozzáállást, munkafe-
gyelmet, kézügyességet, monotó-
nia-tőrést, tanítási képesség vizs-
gálatból állt. Az új munkavállalók 
közül többen is kitőnnek kiváló 
kézügyességükkel. Érdekes volt 
látni, hogy azok az emberek akik 
jól szerepeltek a feladatok végre-
hajtásában segítették a többieket. 
A hét végére már kialakult egy kis 
csapat. Lassan kialakul, hogy kire 
milyen munkát lehet bízni, kide-
rül, hogy ki mihez ért - zárta érté-
kelését oldalunknak a szakember, 
Dancs Ildikó.                       L. Gy. 

Az új munkavállalók egy része Izsó Gábor polgármester társaságában 

 

A Cigány Közösségi Házba, 
a Soványhát 11. szám alá 
várnak minden érdeklıdı 
gyereket augusztusban, aki 
készségfejlesztı, játékos ve-
télkedı, csoportos foglalko-
zásokon szeretne részt venni. 
Érdeklıdni Budai Jánosnál 
lehet vagy telefonon: a 06 
(66) 411-460 számon. 

       Roma Oldal 4. 
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 Ismét sikeres bunyós gálát rendeztek Békésen 
  II. Surman Boksz Gála a X. Madzagfalvi Napok társrendezésében 

Szeptember 6-án szombaton délután 
a városi sportcsarnokban a X. Ma-
dzagfalvi Napok társrendezvénye-
ként zajlott a II. Surman Boksz Gála. 
Az eseményen öt egyesület verseny-
zıi 14 párosban mérték össze tudá-
sukat: felnıtt, utánpótlás, férfi és nıi 
mérkızések mellett a békési 
„öregfiúk” is kötelek közé léptek. A 
rendezvényt Erdıs Norbert ország-
győlési képviselı, városunk alpol-
gármestere nyitotta meg. Megtisztel-
te jelenlétével a gálát Izsó Gábor 
polgármester is, aki a helyszínen 
izgulta végig a változatos, jó mérkı-
zéseket. Ugyanakkor sztárvendégei 
is voltak a rendezvénynek. Kótai 
Mihály profi bokszvilágbajnok 

(WBF, IBO) valamint a K1 világbaj-
noka, Rácz Dénes jelenlétével fo-
kozta a jó hangulatot. Mindent ösz-
szegezve, nagyon jól sikerült a gála 
és kitőnı mérkızéseket láthatott a 
kilátogató közönség. 
- A rendezvénnyel nem titkolt cé-
lom, hogy a Békés megyében hal-
dokló ökölvívóéletet felélesszem. 
Szükség van ara, hogy az egykori 
kitőnıségeket, mint Bolla László, 
Csuta Imre, Csepregi Károly, Róma 
József, Belleli Lajos, Bohus Pál 
megkeresük és életüket, sportered-
ményeiket példaként állítsuk az 
utánpótlás ökölvívói számára - érté-
kelte a gálát a kiváló sportoló, edzı, 
profi ökölvívó Surman Zoltán. L.Gy.  

 Gyanúsított lett a 
cigány önkormány- 
     zat elnöke 
Gyanúsított-
ként hallgat-
ták ki Ko-
lompár Or-
bánt - írta 
többek közt 
a Magyar 
Nemzet. Az 
Országos Cigány Önkormány-
zat vezetıje - a vám és pénzügy-
ırség gyanúja szerint 13 millió 
forintnyi, munkahelyteremtésre 
szánt állami támogatást lovasí-
tott meg. 
 
Jogosulatlan gazdasági elıny 
megszerzése miatt a közelmúlt-
ban gyanúsítottként hallgatták ki 
Kolompár Orbánt, valamint há-
rom társát. Az Országos Cigány 
Önkormányzat (OCÖ) vezetıje 
által irányított kiskunmajsai ille-
tıségő Roma Kisebbségi Érdek-
képviseleti Szervezet nem tud 
elszámolni több mint 13 millió 
forintnyi állami támogatással, 
amelyet egyébként munkahelyte-
remtésre vett föl. A Kolompár 
Orbán vezette kiskunmajsai szer-
vezet mőködése az Országos 
Foglalkoztatási Alapnak (OFA) 
szúrt szemet még tavaly, és ezért 
feljelentést tett a hatóságoknál. A 
VPOP Dél-alföldi Nyomozó Hi-
vatala tavaly augusztusban ren-
delt el nyomozást, és sokáig is-
meretlen tettes ellen folyt a vizs-
gálat.                                   L. Gy. 

A múlt és a jelen, a két Római József (apa és fia) 

Erdıs Norbert alpolgármester és Kótai Mihály 

A névadó Surman Zoltán és 
fia ifj. Surman Zoltán 

Rácz Dénes K1 világbajnok, 
és Mucsi Ottó ökölvívó 
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Hol lesz láng, a szikrából 
 
Nem tudom, van-e még ellenszer, van-e még mód 
az elıretörı gonoszság megállítására. Itt már 
kevésnek tőnnek az újságcikkek, a kisebb-
nagyobb ellendemonstrációk. Nem léteznek a 
tisztességes embereknek közel sem olyan haté-
kony hálózatai, sajtója, civil mozgósítási lehetı-
ségei, mint a terjedı győlöletnek. Ördögi tervet 
eszelt ki, és a maguk szempontjából tehetségesen 
hajtják végre azok, akik minden jel szerint láng-
ba akarják borítani az országot. Akik hasznot 

remélnek cigányok és „nem cigányok” egymásra uszításából. Akik 
abban reménykednek, hogy a saját bajaikat és csak a saját bajaikat 
érzékelı embereket jól irányzott hazugságokkal, cigányokkal szem-
ben felgyőlt elıítéleteik, düheik valódi okainak és valódi gyógymód-
jainak elhallgatásával, és mindenek felett győlölködı propagandával 
meg tudják vadítani. (Írta korábban már Tamási Tibor is.) Nos a 
hisztériát konszolidáció követné- és a felelısök számonkérése. A ma-
gyar jogrend újabb lehetıséget kapna, hogy bepótolja mulasztásait, 
amelyek hosszú évek óta képtelenné teszik a demokrácia ellenségei-
nek és módszereinek meghatározására,a közösség megvédésére. A 
nagyon súlyos áron kijózanodó-magyar társadalom pedig talán ké-
pessé válna végre egy újabb történelmi korszakra levonni a tanulsá-
gokat, és a jelenleginél sokkal hatékonyabban távol tartani saját vá-
lasztott vezetıit– jobb és baloldalon is a szélsıségesektıl és győlölet 
keltı választott politikusainktól. Eljött az ideje, hogy megszőnjenek 
azok a mesterséges szembeállítások, amiktıl ma beteg és megosztott 
az ország. Nincs külön országa romának magyarnak. Nincs külön 
országa a vidékinek és a városinak, sem a szegénynek és a gazdag-
nak. Egy Magyarország van, melynek problémáit józanésszel, béke-
séggel, kizárólag jogállami eszközökkel, és alázattal kell orvosolni 
vagy megoldani.                                                           Lakatos Gyula   

          A legjobb roma diákok ösztöndíjat kaphatnak 

A Szociális és Munkaügyi Mi-

nisztérium és a Magyarországi 

Cigányokért Közalapítvány ku-

ratóriuma közösen hirdet pályá-

zatot a roma származású diákok 

számára az új tanévben. 

 

A felhívásra az általános iskola 7 - 
8. osztályos, a hat évfolyamos gim-
náziumok 1-2. osztályos, valamint 
a 8 évfolyamos gimnáziumok 3-4. 
osztályos, magyar állampolgárságú 
cigány tanulói jelentkezhetnek. Ta-
nulást támogató ösztöndíjat vagy 
Cinka Panna Ösztöndíjat igényel-
hetnek. Mindkét anyagi segítség a 
tanulmányi eredmény függvénye. 

Az elsıt azok kaphatják, akiknek a 
nyáron kiosztott bizonyítványában 
a tanulmányi átlag 
eléri, illetve megha-
ladja a 3,5-öt. A 
Cinka–ösztöndíjhoz 
pedig a 4,5-ös ta-
nulmányi átlag 
eredményt kell be-
mutatni. A támoga-
tás összege egyszeri 
25.000 Ft illetve 
30.000 Ft összegben 
állapították meg.  
 
További információ 
letölthetı illetve 

elérhetı a :  
www.macika.hu oldalról.      L. Gy.  

A kép csak illusztráció 

2 2008. szept. - Roma Oldal 

Főkaszálást vállalok 
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  Lemondásra szólítják fel a megyei cigány önkormányzatot 
 

Sikertelenre sikeredett az a kez-

deményezés, amely tisztázó be-

szélgetésre hívta a megyei cigány-

önkormányzat tagjait, kilencük 

közül egy ment el. A szervezık 

ezért lemondásra szólították fel 

ıket. 

 

Több települési cigány kisebbségi 
önkormányzat kezdeményezésére a 
megyében mőködı kisebbségi ön-
kormányzatok és a Békés Megyei 
Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
kilenc tagját várták egy tanácsko-
zásra - tájékoztatott Jónás Jánosné. 
Mint a kezdeményezı a sajtóközle-
ményben fogalmaz: „a belsı vi-
szály tisztázása és tisztánlátása ér-
dekében tartották a megbeszélést. 
A Békés Megyei Cigány Kisebbsé-
gi Önkormányzat kilenc tagja közül 
egy fı vett részt a megbeszélésen. 
Sajnálattal tapasztalták a szerve-
zık, a hosszú ideje tartó vita 

rendzésére a többi tag nem jelent 
meg!” 
A szervezık felháborítónak tartják 
ezt az érdektelenséget a képviselık-
tıl, meglátásuk szerint a kisebbségi 
önkormányzatoktól kapták a man-
dátumot a Békés Megyei Cigány 
Kisebbségi Önkormányzat tagjai,  
hogy képviseljék az érdekeiket me-
gyei szinten, ehelyett azonban bel-

sı viszályok és személyes viták 
miatt saját érdekeik kerültek elıtér-
be. Ezért szeretnék felszólítani a 
Békés Megyei Cigány kisebbségi 
Önkormányzat minden tagját, 
mondjon le mandátumáról, és kez-
deményezzenek új választásokat 
olvasható többek közt a szervezık 
nyilatkozata a Hír6 oldalán. 
                                Lakatos Gyula 

A kialakult helyzet csak nehezíti és rontja a helyi romák esélyeit 

     Hecckampány 
- Horváth Aladár szerint: A kor-
mány is hecckampányt folytat a 
romákkal szemben. Tehetetlen a 
magyar jog a romák elleni atrocitá-
sok megfékezésében, a bíróságok 
pedig sok esetben a szólásszabad-
ságra hivatkozva bástyákkal védik 
az uszításokat a cigányokkal szem-
ben - mondta az Inforádiónak a 
Roma Polgárjogi Alapítvány elnö-
ke. Horváth Aladár szerint év eleje 
óta a kormány és a helyhatóságok 
is részt vesznek a romák ellen irá-
nyuló hecckampányban. 
        

Szegregáció 
Tiltott, mégis létezik a szegregáció, 
2004 óta törvény tiltja, és bár bün-
teti mégis az országban sok helyen 
külön iskolába, külön osztályba 
járnak a roma gyerekek olvasható a 
dunatv.hu-n. 

Nyári játékok a Cigány Közösségi Házban 

  A gyerekek lakták be augusztusban a békési Cigány Közösségi Házat 

2008 augusztusában 

ismét volt gyermek 

foglalkoztatás a kö-

zösségi házban.  

Többek közt a kiláto-
gató gyerekek gitár-
foglalkozáson, kéz-
mőves foglalkozáson, 
korrepetatív jellegő 

játékokban vehe-
tek részt a napi 
programok kere-
tében - tudtuk 
meg Budai Já-
nostól, a Roma 
Koordinációs Bi-
zottság munka-
társától.  

L. Gy. 
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Békés városa ismét nyert! Most 9,5 milliót 
 Újabb nyertes közmunkaprogram Békés városában 

Újabb közmunka program Béké-
sen. Izsó Gábor Békés polgár-
mestere tájékoztatta oldalunkat 
az újabb eredményrıl. 

Kilenc és fél mil-
lió forintot nyert 
Békés Város Ön-
kormányzata leg-
újabb közmunka-
programjára. A 
következı, 2008 
november 1-én 
induló és 2009. 
március 31-el záródó idıszakban 
mintegy 21 fı hátrányos helyzető, 
tartós munkanélküli juthat átmeneti 
munkához a megye negyedik leg-
nagyobb településén. A munkanél-
küliség csökkentése érdekében köz-
vetlen munkahelyteremtı beruhá-
zást az önkormányzatok - közöttük 
Békés Város Önkormányzata is 
többnyire közmunka szervezésével 
tud megoldani. Így munkalehetı-
séghez juthatnak a romák, a 45-50 
éves korúak illetve a pályakezdık 
munkanélküliek is. Zárta mondan-
dóját Izsó Gábor városunk polgár-
mestere  a nyertes pályázatról a 
Békési Újság Roma Oldalának. 
                                Lakatos Gyula                                

     Szigorítják a segélyezést 
Még nincs egységes állás-
pont a szocialista frakció-
ban - A Jobbik népszava-
zást szeretne 
 
Ami a segélyezési rend-
szert illeti, az a forgató-
könyv tőnik a legtámoga-
tottabbnak a frakcióban, 
amely szerint a rendszeres 
szociális segély kifizetését 
120 munkaóra ledolgozá-
sához kell kötni - amiért 
természetesen külön mun-
kabér is járna. Ez felveti a 
közmunka lehetıségek bı-
vítésének szükségét. Úgy 
tudjuk, a szocialista képvi-
selık közül többen radiká-
lis lépéseket szorgalmaz-
nak: meghatározott munká-
hoz, és vagy a gyerek isko-

lába járásához kötnék a 
családi pótlék kifizetését 
(segély csak közmunkáért) 
leginkább a szabolcsi és 
borsodi képviselık szor-
galmazzák, akik helyben 
néznek nap mint nap szem-
be a segélyre, mint életfor-
mára berendezkedı rétegek 
okozta problémákkal. A 
kormány is munkához köt-
né a szociális segélyezést. 
A szocialisták hamarosan 
döntenek arról, hogy a 
munkaképes korúaknál a 
kormány munkához kötné 
a szociális segélyt. Ismert: 
több település már meg-
hozta ezt a döntést az el-
múlt hetekben. Roma szer-
vezetek vezetıi tiltakozását 
váltva ki                 SZ.T.L. 

 Továbbra is felosz- 
     latná az elnök a 
megyei önkormány-

zatot 
 
Annak ellenére ragaszkodik a megye 
cigány kisebbségi önkormányzat 
önfeloszlatásához Dógi János elnök, 
hogy több képviselıtársa határozot-
tan visszautasította ezt. A Békés 
Megyei Cigány Kisebbségi Önkor-
mányzatban kialakult helyzet csak 
nehezíti és rontja a helyi cigányok 
esélyeit és életkörülményeit - ezek-
kel a szavakkal reagált Dógi János. 
A négyek elutasították az elnök e 
felvetését. Majd jelezték megvonják 
a bizalmat az elnöktıl. Dógi János 
úgy vélekedett, a bizalom megvoná-
sára elsısorban neki lenne oka a töb-
biekkel szemben. 
                                              (Beol.hu) 

Izsó Gábor polgármester nyilatkozik 
a oldalunknak a pályázatról. 



 

         Fórum a romák sorsáról 
   A cigányság élethelyzete Békés városában 

Egy jóképő cigány fiú és egy szı-

ke lány ült a békési civil ház elıtt. 

A fiatal pár különleges aláfestést 

adott a romasággal foglalkozó 

fórumsorozat elsı részének. 

 

- Egy olyan kezdeményezés elindí-
tása a célunk, amelyen tabuk nélkül 

beszélhetünk a cigányság helyzeté-
rıl, lehetıségeirıl és esélyeirıl-
fogalmazott elöljáróban Lakatos 
Gyula, a Romaügyi Koordinációs 
Bizottság tagja, az ötletgazda. A 
sorozat elsı összejövetelére rögtön 
nagy létszámmal jelentek meg. A 
megbeszélésen elsıként Izsó Gábor 
polgármester szólt a település roma 
politikájáról. - Úgy érzem, hogy 
békésen élünk egymás mellett, amit 
nagyon fontosnak tartok - hangsú-
lyozta köszöntıjében a városvezetı. 

Ahogy elmondta, több lépés is tör-
tént a cigányság felzárkóztatása ér-
dekében. Példaként említette a 
Szent Lázár Alapítvány Hunyadi 
utcai munkahely teremtı beruházá-
sairól, illetve arra is felhívta a fi-
gyelmet, hogy a helyi közmunkások 
negyven százaléka a romaság köré-

bıl kerül ki. 
Sódar Attila, a 
Dél-alföldi Re-
gionális Mun-
kaügyi Köz-
pont békési ki-
rendeltségének 
vezetıje a ci-
gányság elhe-
lyezkedési esé-
lyeirıl számolt 
be. Mint kide-
rült: elsısor-
ban a képzet-
lenség okoz 
komoly prob-
lémákat a mun-
kaügyi helyzet-

ben. Késıbb dr. Pálmai Tamás házi-
orvos, önkormányzati képviselı a 
személyes élményeit elevenítette 
fel. Az ízes, egyéni történetekkel 
teli elıadás segített számos, a ci-
gánysággal kapcsolatos elıítélet 
eloszlatásában. Mucsi András,a Ro-
maügyi Koordinációs Bizottság ve-
zetıje szervezetük mőködésérıl 
beszélt, külön felhívta a figyelmet 
arra, hogy szerencsétlennek tartaná, 
ha  a romák sorsáról a fejük felett 
döntenének.                  Papp Gábor 

Izsó Gábor polgármester szólt a település roma politikájáról 

 Pinzsáró Amaró Ship 
„Ismerd meg a cigány nyelvet!” 

 

2008. szeptember 1-jén elindult a 

roma kultúra- és nyelv ismereti 

foglakozás a Roma Koordinációs 

Bizottság rendezésében. 

 
Varga Zsolt, a foglakozás vezetıje 
számolt be lapunknak:  
- Szeretném ha  a városban élı 
emberek, és nem csak a romák, 
megismernék életünket, s a min-
den napjaink mellett betekintést 
nyernének a cigány nyelvjárásban 
is. Tíz fıvel a turnus el is kezdı-
dött minden szerdán 15 órától a 
Petıfi u. 4. szám 5-ös irodájában 
találkozom az érdeklıdıkkel - 
zárta értékelését a Roma Oldal 
olvasóinak Varga Zsolt.      L. Gy.  

Fotó: L
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Elindult a foglalkozás. Képünkön Var-

ga Zsolt foglalkozás vezetı 
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   Hazugságok helyett beszéljenek a tények! 
                 A KDNP szórólapon tájékoztatja a nyugdíjasokat 
Nehezen tudják elviselni a keresz-

ténydemokraták, hogy ismét be-

csapják az embereket és folytató-

dik, ami 2002-ben és 2006-ban 

már megismert hazugságkam-

pány. Ezért a KDNP olyan tájé-

koztató szórólapot készített, ami a 

tényekrıl szól, nem a fantázia és a 

mese világába tartozik - jelentette 

ki budapesti sajtótájékoztatóján 

Harrach Péter, a KDNP alelnöke. 

 
 Hozzátette, az országgyőlés keresz-

ténydemokrata alelnöke szerint a 

kormány becsapja az idıs embere-

ket, ezért a KDNP úgy döntött, szó-

rólapokon tájékoztatják a nyugdíja-

sokat a tényekrıl. A KDNP szóró-

lapján az - a kormányfı által is elis-

mert - tény szerepel, hogy a 

Gyurcsány-kormány tavaly minden 

nyugdíjastól 30 ezer forintot vett el. 

A nyugdíjasokat sújtó áremelkedé-

sek és a nyugdíjemelés mértékét 

grafikonokon jeleníti meg.  

„A KDNP vissza akarja adni a 

nyugdíjasoknak azt,  amit a 

Gyurcsány - kormány elvett tılük. 

Ennek érdekében a KDNP képvise-

lıcsoportja határozati javaslatot ter-

jeszt az Országgyőlés elé. 

Azt kezdeményezzük, hogy 

a kormány fizesse vissza a 

nyugdíjasoknak azt a 30 

ezer forintot, amit elvett 

tılük. Nem hagyjuk, hogy a 

nyugdíjasokat megtévesz-

szék, és velük fizettessék 

meg a kormány rossz dönté-

seinek árát!” - olvasható a 

köztereken szétosztásra ke-

rülı szóróanyagon. Harrach 

Péter elmondása szerint a 

szórólapok költsége nem éri 

el az 1,5 millió forintot. A 

KDNP alelnöke szerint az 

MSZP propagandájában, s 

az ezt sulykoló szórólapján 

megjelenı információk nem 

a tények, hanem a fantázia 

világába tartoznak, a KDNP anyaga 

ezzel szemben kizárólag a valós 

adatok és tények megjelenítésére 

szorítkozik. 
                                          Forrás: kdnp.hu 

A Gyurcsány-kormány tavaly minden nyugdíjas-

tól 30 ezer forintot vett el! 

A Gyes és Gyed nem 

   zsákutca, hanem  

       lehetıség 
 

A jobboldal 

mindenkép-

pen kiáll a 

Gyes és a 

Gyed vé-

delme mel-

lett, mivel 

úgy gondolják, a jövı érdekében a 

jelen demográfiai helyzetben az 

anyaság vállalása jelenti a legna-

gyobb szolgálatot - jelentette ki 

Harrach Péter, a KDNP alelnöke 

sajtótájékoztatóján. A politikus arra 

következtetet Gyurcsány Ferenc 

miniszterelnök és feleségének sza-

vaiból, hogy a kormány lépcsızete-

sen le akarja építeni a Gyes-t és a 

Gyed-et, elsı lépésként háromról 

kettı évre csökkentené.      Forrás: kdnp.hu 

   Roma nık - elırelépés nem történt 
Nemrég mutatta be a „Romák szociális helyzetérıl és az európai uniós 

munkaerıpiachoz való jobb hozzáférésérıl” szóló véleménytervezetét  Já-
róka Lívia, a Fidesz - MPSZ néppárti képviselınıje. 

Az EP Nıjogi és Esélyegyenlıségi 

Bizottságban bemutatott dokumen-

tum a roma nık sajátos társadalmi-

gazdasági szükségleteire helyezi a 

hangsúlyt. Járóka Lívia beszédében 

rámutatott, hogy bár az Európai Par-

lament korábban már két állásfogla-

lást és egy számos konkrét javasla-

tot megfogalmazó jelentést is elfo-

gadott a romák helyzetérıl, az el-

múlt években semmilyen számotte-

vı és konkrét elırelépés nem történt 

sem a tagállamok, sem pedig az uni-

ós intézmények részérıl. A véle-

ménytervezet többek között sürgeti 

a tagállamokat, hogy fogadjanak el 

rendelkezéseket a roma nık által 

elszenvedett, számos formát öltı 

megkülönböztetés megelızésére, 

valamint hogy biztosítsák a roma 

nık és lányok egyenlı hozzáférését 

a minıségi oktatáshoz és egészség-

ügyi ellátáshoz. A dokumentum 

végleges formájáról november 6-án 

szavaz majd a Nıjogi és Esély-

egyenlıségi Bizottság, a jelentés 

pedig elıreláthatólag december kö-

zepén kerül az EP plenáris ülése elé. 
                                                                  

Forrás: Romnet 

 Képünkön Járóka Lívia képviselını 

Járóka 
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Megidézték a „ kávéházban” a német dívát 
„A Kék angyal” címő, Marlene Dietrich-re emlékezı elıadói estjével 
         érkezett október 11-én Békésre Meister Éva színmővésznı. 

A Keresztény Értelmiségiek Szövet-
sége (KÉSZ) békési csoportja máso-
dik irodalmi kávéháza igazán érté-
kes kulturális élménnyel gazdagítot-
ta a jelenlevıket. 
 
Irodalmi kávé-
házak szervezé-
sének ötlete 
Horváth Elek-
tıl, városunk 
ismert zenészé-
tıl és zenészpe-
d a g ó g u s á t ó l 
származik, aki 
az elsı ilyen 
jellegő békési 
rendezvényen személyesen is közre-
mőködött, ezúttal sajnos nem tudott 
megjelenni.  
- A kávéházak abban az idıben visz-
nek vissza, amikor még több ideje volt 

az embereknek egymásra, egy-egy 
gızölgı kávé és friss sütemény mellett 
hosszasan beszélgettek. A kávéház a 
régi Magyarországon csomópontja 
volt az emberi létnek. Ezeket a 
„békebeli” idıket szeretnénk feleleve-
níteni-mondta bevezetıjében dr. Pál-
mai Tamás a KÉSZ békési elnöke. A 
fellépı mővésznı erdélyi születéső, a 
Marosvásárhelyi Nemzeti Színháznak 
volt tagja, de több mint húsz éve Ma-
gyarországon, Szolnokon él. Egyórás 
mősorában közismert sanzonok és 
filmdal slágerek segítségével végigkö-
vethettük Marlene Dietrich, a máig 
közismert színész-énekesét egész éle-
tét. Meister Éva kísérıje a békési szü-
letéső Bánfi Miklós zongoramővész 
volt. A kulturális központ kávéházzá 
alakított kápolnatermében a kávéhoz 
felszolgált süteményeket Lagzi János 
cukrászmester ajánlotta fel.  Szegfő K. 

   Összerakva 
 

Kolompárék egy 
nap alatt összera-
kott pályázattal 
nyertek százmilli-
ókat. Informáci-
ónk szerint már a 

pályázat benyújtásának körül-
ményei is érdekesek voltak. Az 
éjféli postára adási határidı 
elıtt fél órával a több példá-
nyos, egyenként több ujjnyi 
vastag anyagok véletlenül szét-
szóródtak a földön. Nem volt 
már idı sorba szedni ıket. 

 Szakmunkásképzés 
 
A szakmunkás-
képzés tudná 
felszívni  a 
munkanélküli 
fiatalokat. A 
gyakorlatból és 
egyes felméré-

sekbıl tudjuk, hogy  a cigány-
gyerekek 70 százaléka már a 
középiskola elsı osztályában 
bukdácsol. İk lesznek azok, 
akik megnısülnek, gyereket 
szülnek, a többit tudjuk-
nyilatkozta a HírExtrának 
Dancs Mihály, az Országos 
Cigány Önkormányzat elnökhe-
lyettese. Szerinte a megoldást a 
szakmunkásképzésbe bekapcso-
lódás jelentené. 

Vodafone támogatja 
 
A Vodafone támogatja a Rádió 
C-t. Hetvenes elıhívó számot 
adtak ajándékba a hétéves ro-
marádiónak. Most októbertıl a 
Vodafone Magyarország támo-
gatja hazánk elsı és eddig 
egyetlen romarádióját, a Rádió 
C-t.                                        

                                                                    (atv.hu) 

                                                               (HírExtra) 

                                                         (euroastra.hu) 
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A KÉSZ rendezésében immár a második irodalmi „kávéházban” megidézték a 
német dívát Marlene Dietrich színész énekesnıt. A képen Dr. Pálmai Tamás a 
KÉSZ békési szervezetének elnöke, és a második irodalmi kávéház sztárvendége 
Meister Éva színmővésznı, valamint Bánfi Miklós zongoramővész látható.  

  Horváth Elek 
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         Mihály-napi vásár a Hunyadi téri óvodában 
Tokai Ferencné a Hunyadi tag-
óvoda vezetıje köszöntötte a Mi-
hály-napi vásár alkalmával az 
óvoda vendégeit, és számolt be 
lapunknak. 

 
Óvodánk Bé-
kés város pe-
remén helyez-
kedik el. Ré-
gebben ez a 
közös nagy 
épület adott 
helyet az isko-
lás gyerme-
keknek is, 
ugyan is 1-4. 

osztályos korukig idejártak az erre 
lakó kisdiákok iskolába. Az iskola 
megszőnése után nem maradt ki-
használatlanul 
ez az épületrész 
sem.  
Lakatos Gyula 
ötletét felkarol-
ta és támogatta 
a polgármester, 
egyben a vá-
lasztókerü le t 
k é p v i s e l ı j e 
Izsó Gábor úr. 
Az ötlet szeren-
csése találko-
zott a Szent Lá-
zár Alapítvány 
igazgatójának 
Gyetvai Gellért 
úrnak az elkép-
zeléseivel, me-
lyeknek révén 
megvalósulha-
tott a környék-
beli emberek álma, végre munkahe-
lyet teremtettek számukra. S ezáltal 
ık is alkotó, értékes embereknek 
érezhetik magukat. Mindannyian 
tapasztalhatjuk az óriási változáso-
kat, a szépen felújított épületet, a 
rendezet környéket. Már kezdettıl 
fogva törekedtünk a kölcsönös jó 
szomszédi viszony kialakítására. Ezt 
az alkalmat ragadom meg arra, hogy 
megköszönjem Gyetvai Gellért úr-

nak és az itt dolgozó embereknek a 
nyár folyamán az óvodánk felújítá-
sához nyújtó segítségüket. Óvodánk 
belsı tere teljesen megszépült, a 
külsı felújítás pedig folyamatban 
van. Ehhez az anyagi feltételeket 
Izsó Gábor polgármester úr és a Bé-
kés Város Önkormányzata adta, kö-
szönet nekik érte.  
- Ezúton szeretném megköszöni Mé-
ri Zoltán úrnak a Lisz Kft vezetıjé-
nek és munkatársainak a munkáju-
kat. Az óvodánkban 2008 májusá-
ban megalapítottuk a „Hunyadi téri 
óvoda gyermekeiért” Alapítványt 
melyben önerıként szerepel a szü-
lık által felajánlott segítség az óvo-
da külsı felújításának befejezésé-
hez. Egy kis mősorral szeretnénk 
köszönetünket kifejezni és a vendé-

geinknek kedveskedni. A mősor 
után kezdıdött a vásár, ahol a gyer-
mekekkel közösen elkészített vásár-
fikákat, a szülık által begyőjtött 
terményeket, zöldségeket, gyümöl-
csöket lehetett megvásárolni. Ezen a 
vásáron minden csak egy gesztenyé-
be került. A gyermekek így tele ko-
sarakkal tértek otthonukba. 2008. 
október 10-én örömmel fogadtuk a 
Szegedi Kis István Református Álta-

lános Iskola meghívását. A közös 
zenés torna megalapozta a jó hangu-
latot. Az egész délelıtt játékos ve-
télkedıi egy mesebeli történet egy-
egy momentumát varázsolta elénk. 
A gyerekek élvezettel oldották meg 
a feladatokat, győjtötték a pontokat. 
Az akadályok között volt: vár építés, 
horgászás, sárkány etetés szilvás 
gombóccal, lovaglás is többek közt. 
A gyerekek arcán látszódott, hogy 
jól érezték magukat, kellemesen 
elfáradtak. Az egészséges verseny-
zésben a Jantyik úti óvoda nyerte el 
a „vándorserleget”. Gratulálunk ne-
kik. A vendéglátóink jó voltából 
mindenki aranyéremmel a nyakában 
és sok-sok élménnyel, emlékkel me-
hetett vissza az ovijába. Gratulálunk 
a szervezıknek zárta beszámolóját 
lapunknak a Hunyadi tagóvoda ve-
zetıje Tokai Ferencné.           L. Gy. 

   A Békési Újság Roma Oldala 
          havonta megjelenı 
      ingyenes roma folyóirat 
        www.bekesiujsag.atw.hu 
 

Tokai Ferencné vezetı óvónı 

      A képek Hunyadi téri tagóvoda két jól sikerült rendezvényérıl: a Mihály-napi vásárról, és a sportnapról készültek. 
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         Lovári nyelven is elérhetı a Biblia 
    A kereszténység szent könyve a romák nyelvén is elkészült 
Amikor a protestáns és katolikus 
bibliafordítók már olyan népek 
nyelvére is lefordítják a Bibliát, 
amelynek mindössze pár száz 
lelket számlálnak, joggal felvetı-
dik a kérdés, hogy miért nincs 
cigány Biblia-fordítás ? 
 
A mintegy 15-17 milliós nép nyel-
vén eddig még nem jelent meg a 
Szentírás - eddig! A katolikus egy-
ház 2002-ben megjelentette az Új-
szövetség lovári nyelvő fordítását, 
és néhány hónap múlva megjelenik 
a teljes Biblia lovári fordítása. Eb-
ben Magyarország világelsı. A 
roma Szentírás elkészítése útjában 
komoly akadályok voltak: mint egy  

 
17 milliós nép esetében nem be-
szélhetünk cigány nyelvrıl, hanem 
csak cigány nyelvekrıl. Egyedül 

Magyarországon három nagy ci-
gány nyelvcsoport van jelen: a 
lovári és tájszólásai, a beás (amely 
a román egy ısi változata), vala-
mint a szinto (német) cigányok 
nyelve. A katolikus egyház, amely 
készséggel felvállalja a cigányság 
lelki gondozását, a Krisztustól  

 
kapott missziói parancs értelmében 
eldöntötte, hogy anyanyelvükön 
látják el a romákat Isten Igéjével. A 

fordítást támogató katolikus egyház 
úgy döntött, hogy lovári nyelven 
készítteti el a nagy munkát, ame-
lyet a Berlini és Güttingeni Cigány 
Világkongresszus (1971, 1981) is 
egy majdani irodalmi világnyelv 
alapjául választott. A fordítással a 
Szent Jeromos Katolikus Bibliatár-
sulat Vesho Farkas Zoltán mőfordí-
tót és Ruva Pál Sándor nyelvész 
(mint lektor) bízta meg. A lovári 
nyelvet alapul véve a fordító más 
roma nyelvjárásokból is kölcsön-
zött szavakat, illetve az ısi indiai 
hindi nyelvbıl vett szavakból kép-
zett új kifejezéseket. 2002-re ké-
szült el az Újszövetség, amelyet a 
Szent Jeremos Társulat 2003 kará-
csonya elıtt adott ki magyar és 
lovári nyelven. Azóta elkészült a 
teljes Biblia lovári változata, amely 
az elkövetkezı napokban jelenik 
meg. Ez a munka a cigány irodalmi 
nyelv megteremtésének egyik fon-
tos állomása, csak úgy, mint Károli 
Gáspár fordítása volt a magyar nép-
nek.                          Mucsi András  

Lovári nyelven is elérhetı már a Biblia (képünk illusztráció)                      Figyelem!!!! 
         Lovári Biblia negyed áron  
RENDELHETİ a Polgármesteri  
Hivatal 5-ös irodában 600 FT/db.  
Érdeklıdni: Mucsi András képvise-
lı úrnál. 



 

Beszámoló a városi óvodák mőködésérıl 
A városi óvodákban száznegyvenhét roma kisóvodás 
Az önkormányzat október 30-án 
elfogadta Bereczki Lászlóné igazga-
tó beszámolóját a Városi Óvoda 
mőködésérıl. A beszámoló tartal-
mazza, hogy az intézmény mőködé-
sét már már veszélyezteti a dologi 
kiadások kényszerő nagymértékő 
csökkentése. 
 
 
A városi logopédus az Epreskerti Tag-
óvodában látja el a beszédhibás gyer-
mekek fejlesztését. A 2008-2009. ne-
velési évben 647 kisgyermek járt a 
kilenc tagóvodába a szeptember 1-jei 
adatok alapján. 147-rıl vallották a 
szülık, hogy romák. A legtöbben az 
Epreskerti óvodába járnak 77 fı, 24-
en a Baky utcai, 23-an a Hunyadi téri 
óvodába járnak. Tíz roma gyermek 
látogatja a Jantyik utcai, 6 fı a Teleky 
utcai, és 5 fı a Végvári (Csallóközi 
utca) óvodát. Ketten az Ótemetı utcai 
tagóvodában készülnek az iskolai élet-
re. A roma gyerekek száma ennél ma-
gasabb lehet, tekintve, hogy több roma 
szülı a magyart adja meg gyermeke 

vagy saját maga nemzetiségeként szö-
gezte le zárásként az igazgatónı 
Bereczki Lászlóné beszámolójában. 
Mucsi András kereszténydemokrata 
képviselı, a Kulturális és Sport Bizott-
ság tagja elmondta, hogy példaértékő 
a két romák által látogatott óvodában, 
az Epreskerti és a Hunyadi téri intéz-
ményben folyó nevelési munka, de 
fontos lenne, hogy minden roma szülı 
már három éves korban óvodába adja 
kisgyermekét.                            L. Gy. 

Egyre drágább a füst 
 
Ha az Európai Par-
lament és az Euró-
pai Tanács elfogad-
ja Kovács László, 
MSZP uniós ma-
gyar adóügyi bizto-
sának javaslatát, akkor 800 
forintba is kerülhet egy do-
boz cigaretta. A dohányter-
mékek jövedéki adója két 
részbıl áll, a javaslat mind-
kettıt jelentısen megemelné. 
Az elsı elemet a cigaretta 
kiskereskedelmi ára alapján 
számolják ki: jelenleg annak 
57 százalékának kell lennie, a 
jövıben ez 63 százalék nıne. 
A másik elem egy fix összeg, 
ami most ezerszálanként 64 
euró, de a bizottság 90 euró-
nál szabná meg e minimu-
mot. Ennek hatására Magyar-
országon körülbelül 30 száza-
lékkal drágulna a cigaretta, 
így érné el egy doboz ára - 
mai áron számolva - a 800 
forintot. Az emelés fokozato-
san valósulna meg. 
                         Forrás: HetiVálasz 

  I. Békési Sportágbörze a városi Sportcsarnokban 
 Békés Város Önkormányzata és a városi sportszervezetek sok szeretettel vártak minden kilátogatót 

Egy hely, ahol a fiatalok és idısek egyszerre találkozhattak a városban mőködı sportszervezetekkel. 

Archív felvétel a Hunyadi óvodából, 
- a kép csak illusztráció. 
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 Az Álomlányok végre Békésre is ellátogatnak! 

    Jónás Andi ex-Romatikos, Békés város szülötte és  
                        Fehér Adrienn mősora 

Az Álomlányok két éve varázsolják el 
a közönséget a székesfehérvári teát-
rumban. Fehér Adrienn és Jónás An-
di egész estét betöltı élızenés show 
mősorát a budapesti premier után 
november 29-én, 19 órakor Békésen 
is láthatja a közönség, a Békés Város 
Kulturális Központban. 

 
A Békési születéső  
Jónás Andi a Roman-

tikban, Gyızike olda-
lán varázsolta el kö-

zönségüket, természe-
tes és letisztult szép 

hangjával  
 
A mintegy másfél órás 

mősor során a huszadik század legna-
gyobb soul énekesnıinek (Aretha 
Franklin, Barbara Streisand, Whitney 
Houston, Mariah Carey) legismertebb 
dalai, valamint a Dremgirls és az Apáca 
show címő filmek legnagyobb slágerei 
csendülnek fel Békésen is  a Kulturális 
Központban. A dalokat humoros, 

önironikus monológok kötik át.  
Az Álomlányokat 17 tagú zenekar kísé-
ri, melynek muzsikusai a mai magyar 
könnyőzenei élet rangos képviselıi kis 
hazánkban. Andreához és Adriennhez 
az est során csatlakozik a helyi kórus is, 
amellyel minden bizonnyal még fokoz-
ták a színházi élményt.                 L Gy. 

Álomlányok a színpadon 

      Roma 
   Holokauszt 
 
Hamarosan nyílnak 
   a börtön kapuk 
  
Az elsıfokú ítélet szerint 
letöltendı börtönbüntetéssel 
mérik az iparszerő csalást. 
Több roma vezetı, kisebb-
ségi önkormányzati képvi-
selı kerülhet börtönbe az 
Osztrák Megbékélési Alap 
által folyósított roma 
holokauszt kárpótlási csalá-
sok ügyében. A fél ország-
ban zajló nyomozás során 
több mint száz gyanúsított 
ellen már vádat emeltek, 
elsı fokú ítéletek születtek, 
félévnyi elızetes letartózta-
tások, ügyészségi, parla-
menti vizsgálóbizottságok 
meghallgatása után még ma 
sem tudni, hogy ki állt a 
szervezett csalások mögött, 
amelyben több száz millió 
forint tőnt el.                 Romnet        

Országjárás a romákért 
 

A megoldás kulcsa a munkahely- 

   teremtésben van 
 
Széles Gábor nagyvállal-

kozó képünkön vélemé-
nye szerint a mezıgazda-
ság beindítása jelentene 

megoldást 
 

Az utolsó pillanatban vagyunk, hogy 
kiemeljük a cigányságot a jelenlegi, 
elkeserítı helyzetébıl és ehhez nem 
milliárdok, hanem elıször is közös aka-
rat kell - fogalmazták meg a romák je-
lenéven és jövıjével foglalkozó konfe-
rencián, amelyet egy roma kisfaluban, 
Tiszabın tartottak meg nemrég. Széles 
Gábor nagyvállalkozó a romák mezı-
gazdasági termelésébe való bevonásá-
ban látja a megoldás egyik eszközét.                             

Forrás: Magyar Hírlap 

   Alapítványt kapott a Hunyadi téri óvoda 
 Egyöntető önkormányzati támogatás a civil kezdeményezésnek 

 
Utolsóként a Hunyadi téri tag-
óvoda is alapítványt kapott, 
miután a képviselı-testület ok-
tóber 30-i ülésén döntött annak 
létrehozásáról.  
 
 
Tokai Ferencné, az óvoda vezetı-
je az önkormányzat Kulturális és 
Sport Bizottságnak ülésén el-
mondta, a Hunyadi Téri Óvoda 
Gyermekeiért Alapítvány megala-
pítása Lakatos Gyuláné szülı 
kezdeményezése volt, és ennek az 
alapítványnak is köszönhetıen  az 
ott nevelt gyermekek megfelelı 
környezetben, egyenlı esélyekkel 
készülhetnek az általános iskolai 
tanulmányaikra. Izsó Gábor pol-

gármester ugyanitt szintén köszö-
netet mondott a Lakatos házas-
párnak. Mindeddig csak ennek az 
óvodának nem volt alapítványa. 
Az alapítvány kuratóriumának 
tagjai: Tokai Ferencné elnök, Far-
kas Istváné titkár többek mellett. 
Az óvodában sok hátrányos, illet-
ve halmozottan hátrányos helyze-
tő gyermek jár, akiknek szülei 
többnyire nem tudnak anyagi esz-
közökkel hozzájárulni az óvoda 
mőködéséhez. - tájékoztatta la-
punkat dr. Farkas László, az ön-
kormányzat jogi munkatársa. 
                              Mucsi András 

                 Roma Oldal 
   Havonta megjelenı ingyenes 
                 folyóirat 
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Avagy ki bírja tovább a böszmeségeket? 

  Macifész 
 

 

A roma ösztöndíjak 

egyesítését és kiterjesz-

tését szorgalmazza a 

Macifész, megyei és 

országos szinten egy-

aránt. 

 
 

Megyei roma tanulmányi 
ösztöndíjalap létrehozását 
és általános iskolásokra 
való kiterjesztését szorgal-
mazza a Magyarországi 
Cigányok Független Ér-
dekvédelmi Szövetsége 
(MACIFÉSZ) és erre vo-
natkozó javaslatot terjesz-
tettek az OCÖ elé. Ifj. 
Kozák János azt szeretné 
elérni, hogy a megyei és 
országos szinten támoga-
tott roma tanulók köre 
szélesedjen - nyilatkozata 
Ifj. Kozák János a    
RomaNet-en is. 

 

Cigányok Nyugat-Európában az inkvizíció idején 
Roma rabszolgákat kínáló árve-

rési hirdetmény, Havasalföld, 

1852. Bár az egyházi hatóságok 

már 1447-ben kitiltották ıket a 

spanyolországi Barcelonából, és 

1471-ben Svájcban megszülettek 

az elsı törvények is,a romák 

igazi üldözése csak a 16. század-

ban kezdıdött. 

 

A mohamedán török terjeszkedés 
ekkor már nyomasztóan neheze-
dett egész Európára, és a romákat 
színlelt kereszténységgel, pogány-
sággal kezdték vádolni, valamint 
azzal hogy török kémek. Több 
országban megtiltották a velük 
való minden kereskedelmi és 
egyéb érintkezést. 1563-ban a tri-
denti zsinat úgy rendelkezett, 
hogy roma ember nem lehet a ka-
tolikus papság tagja. Sokakat ki-
végeztek közülük, nem csak lopás 
vétkéért, hanem sokszor azért is, 

ha az áthaladási tilalom ellenére 
az adott város vagy ország terüle-
tén találták ıket. A kitiltó rendele-
tek miatt a romák a „határok né-
pei” lettek, egyik országból a má-
sikba menekültek, de megtartották 
szabadságukat és függetlenségüket 
a nem romák (gádzsók) törvényei-
tıl. Nyugat-Európában az évszá-
zadok során a romáktól elszakad-
va két különálló csoport is szüle-
tett, amelyek ma külön népeknek 
tartják magukat. Az egyik a 
szintók, akik az inkvizíció különö-
sen kegyetlen üldözése következ-
tében letelepedtek és áttértek a 
spanyol nyelv használatára. A 16. 
század végén több nyugat–európai 
ország az amerikai és afrikai gyar-
mataira toloncolta a roma közös-
ségeket. A Balkán-félszigeten a 
török terjeszkedéssel együtt a rab-
szolgaság is utolérte a romákat, a 
peripatetikus vándorlást folytató 

csoportok jó részét megfosztották 
szabadságuktól, és a török rab-
szolgapiacokra hajtották ıket. A 
balkáni népeknél és a román feje-
delemségekben a 14.-15. század-
ban mesterségeikkel a földbirto-
kosok helyi gazdaságait kellett 
kiszolgálniuk, a vándorlási, szöké-
si kísérleteiket kegyetlenül büntet-
ték. Ezek az erıszakkal letelepített 
csoportok részlegesen asszimilá-
lódtak a befogadó népekhez, át-
vették azok nyelvét. A spanyolor-
szági cigányokat a 17. század ele-
jén kényszeríthették végleg a lete-
lepedésre, halálbüntetés terhe mel-
lett tiltva meg nekik a vándorlás, 
hagyományos mesterségeiket, a 
roma nyelv használatát és a 
„cigány öltözet” hordását többek 
közt. A magyarországi cigányokat 
a 18. században szintén erıszakkal 
telepítették le a Habsburg uralko-
dók.                                     L. Gy.   
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