Emberek a viharban

Tényleg a romák ünnepe volt

Békésen a két cigánytelep a mi
jellemformáló kohónk, mert azt
valljuk: nem elégséges romának
születni, annak is kell maradni a
sírig. S ennek nem külsõséges
jegyekben, hanem érzelmekben,
értelemben kell megmutatkoznia.
Aki megtagadja gyökereit, olyan
kór kíséri végig életútját, amely lelkiismeretének pusztulásához vezet. Kezdetektõl arra törekedtem, azon dolgoztam, hogy rossz jegyeinkkel és a jó tulajdonságainkkal
együtt elfogadjanak és befogadjanak bennünket a többségi
társadalom tagjai. A késõi rasszjegy azonban ott világít
homlokunk közepén, amit saját magunknak és a nem
cigány társadalomnak is el kell fogadni.
Szerényen, személy szerint én igyekeztem jól viselkedni,
bizonyítani, mindent pontosan elvégezni, amivel megbíztak.
Ugyanakkor megtanultam: elsõsorban magunknak kell elfogadni társainkat, (roma a romát, roma a nem romát) s csak
utána léphetünk tovább a többségi társadalom (magyarok)
felé. Számomra a Roma Nap megmutatta, egységes a roma
nép. Ezt a szekeret kell minden romának tovább tolni. Együtt
sikerülhet, csakis együtt! Ha megtettünk mindent és közben
elakadunk, csak utána várhatunk segítségeket másoktól.
Lakatos Gyula, oldalszerkesztõ

ROMA NAPOK INGYEN SÖRREL

A helyi roma politika
életében váltás lehet
A roma embereknek nem segélyre van szükségük,
hanem valódi programokra, munkahelyekre – hangoztatták a Lungo Drom helyi képviselõ jelöltjei.
A roma fiatalok az október 1jei önkormányzati választásokon
váltást hajthatnak végre a roma
politikai életben! Ezért a Lungo
Drom a kisebbségi önkormányzati választáson ennek érdekében
képviselõ jelölteket állít. A szervezet tagjai felhívták a roma közösségek figyelmét, ne fogadják
el az ígérgetéseket, s valóban

olyan polgármestert jutassanak
elõnyhöz választáskor a romák,
aki munkát, valódi programot
tesz Békés város cigány lakói élé
és nem segélyt ígér! Kijelentették: a cigányságot ne lehessen
megvenni ígérgetésekkel, segélyen alapuló alamizsnával. A felemelkedés záloga a munkahelyek
teremtése, és a tanulás!

A Lungo Drom - Fidesz kissebbségi
képviselõjelöltjei
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Augusztus második hétvégéjén a helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat jóvoltából megrendezték a már hagyományos Roma Napokat
Békésen, a Berényi út környékén („Párizsban”). Volt kispályás focibajnokság, a színpadon gyermekcsoportok, hagyományõrzõ együttesek fellépése mellett több zenei formáció is fokozta a rendezvény hangulatát.
A cigány nap hangulatába jól illeszkedett a több mint 60 kg marhalábszárból fõzött pörkölt, 75 liter üdítõital, a gyerekek részére szétosztott 250 darab csokoládé és persze a három hordó ingyen szétosztott csapolt sör, melyeket a helyi Lungo Drom jóvoltából fogyaszthatott
bárki a program idején.
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Békési romák mondták

A vendéglátás ismerete cigányházaknál

MILYEN VOLT AZ IDEI ROMA NAP?

ÉTKEZÉSI SZOKÁSOK A ROMÁKNÁL

BUDAI OLIVÉR

KURUCZ ATTILA

álláskeresõ

vállalkozó

Véleményem szerint jó
kezdeményezés a Roma Nap.
Hisz ilyen volumenû tömeget
szerintem még sohasem vonzott a program. Talán köszönhetõ volt a Lungo Drom helyi
képviselõinek is, mert az ingyen osztott sör, csoki, üdítõ,
na meg az ízletes marhalábszárpörkölt vonzotta a kilátogató tömeget. Ehetett, ihatott
végre mindenki! Ez mi ha nem
jó! Ezt kell továbbra is: ingyen
osztani amit csak lehet a
Roma Napon, elvégre rólunk
szól! Mindenki, aki kint volt,
megmutatta egységes társadalom tud lenni a cigányság.

Nem tudom, hogy milyen
volt, mert nem voltam jelen a
Roma Napon, amit így utólag
sajnálok is. Viszont hallottam,
hogy nagyon jó hangulatban
telt el végre! Állítólag nem
kellett fizetni a sörért, na meg
a pörköltért sem, ez csodálatos dolog. Hisz Roma Napról van szó. Sajnálatosan a
roma vezetõk nem jeleskedtek, a kisebbségi önkormányzat miért nem járult hozzá
ilyen módon a Roma Naphoz?
Nekik kellene példát mutatni,
hiszen mi választottuk meg
õket, hogy értünk cselekedjenek, és ne magukért!

FARKAS JÓZSEF

PÁVA MÓNIKA

asztalos, géplakatos

takarítónõ

Engem a tömeg látványa
lepett meg a legjobban, Nagyon sokan látogatták meg a
rendezvényt helybõl, és
vidékrõl is. Jó volt az is, hogy
a másik teleprõl nagyon sokan
jöttek „Párizsba”. Így valóban
eggyé forrott a roma közösség.
A programok is színesek
voltak, sok vidéki fellépõvel.
A békési romáknak ez a rendezvény is megmutatta, vannak fiatal tehetségek. Plusz a
helyi romák bebizonyították:
lehet egymásra számítani.
Talán ez a többségi társadalom elõtt is példaértékû
lehet a közeljövõre nézve.

Én nem tudtam rész venni a
Roma Napon. Tavaly voltam,
de nagyon kevesen voltak kint.
Most úgy hallottam többen
voltak a rendezvényeken mint
korábban bármikor. Egységes
közösséget mutatott a romaság
Békésen Végre ingyen osztogattak italokat, ételeket stb.
Így valódi Roma Napról beszélhetünk utólagosan is.
Ennyibõl sajnálom, hogy nem
tudtam ott lenni a programokon. Nem mondom, hogy jövõre majd elmegyek, mert most
sem a kisebbségi önkormányzaton múlt, hogy ingyen osztogatták az ételeket-italokat.

Az étkezésnek nincs meghatározott idõpontja. Étkezésre
használatos szavak: deteharakoxaben/xamasko reggeli evés. A
reggeli általában késõn van, az
ebéd, vacsora egész késõn. A napközbeni étkezés többnyire rendszertelen, mindenki akkor eszik,
amikor megéhezik. Napjában
egyszer általában fõtt az étel,
többnyire késõ délután. Elõbb a
férfiak ettek, azután a gyerekek,
legvégül az asszonyok. A cigány
ételek jellegzetesek. Levest ritkán
fõznek, akkor is csak tyúklevest,
illetve marhahúslevest. A tyúk
egészben fõ a levesben, amikor
megfõtt, akkor megsütik, vagy
kirántják. A hús szinte mindennapos, nélküle alig múlik el étkezés. Pörkölt, vagy sült hús paradicsommal, paprikával, hagymával. A húsos káposzta szinte
nemzeti eledelük a romáknak.
Fõzelékféléket csak ritkán fõznek. Tészták közül a káposztás,
túrós tészta a szokásos. Szinte
minden cigány csoportnál egyik
kedvenc étel a lecsó valamelyik

Visszanéztem, s láttam a jövõt

Lehet együtt és egymásért dolgozni. Lehet együtt és egymásért
végre karöltve kiállni. Sokan
mondják, hogy közös a cél, de
mindenki más úton közeledik a

Kishírek a roma világból
VÁLASZTÁSOK
Kisebbségi választást október 1jén összesen több mint kétezer
önkormányzatnál tartanak derül ki az Országos Választási
Iroda internetes honlapjának
adataiból.
A települési kisebbségi önkormányzati képviselõk választásán
az a magyar állampolgár vehet
részt, aki a kisebbség választói
jegyzékében szerepel. A választói jegyzékbe vételre július
15-ig volt lehetõség.

ÁREMELÉSEK
A drasztikus áremelést a pékek
kezdték, a baromfitartók folytatják, és ez még csak a kezdet,
az összes alapvetõ élelmiszer
drágul õsszel.

DISZKRIMINÁCIÓ
Az Egyenlõ Bánásmód Hatóság
(EBH) eljárást folytatott egy
munkaerõ kölcsönzéssel és egy
foglalkoztató kft.-vel szemben,

mivel azok az állásinterjúra megjelent roma munkakeresõket hátrányosan megkülönböztették.

ÚJ PROGRAMOK?
Újabb, összesen 370 millió forintos közmunkaprogramot hirdet a
kormány szeptember 1-tõl
november 30-ig - jelentette be a
szociális és munkaügyi miniszter
Budapesten

KAKUKKFIÓKÁK
Idén októberben immáron
negyedszer alakulhatnak meg a
kisebbségi önkormányzatok.
Megválasztásukat és mûködésüket azonban számos anomália
jellemzi,
amelyek
kiküszöbölésén várhatóan a
2005-ös törvénymódosítás sem
segít.

KORMÁNYPROGRAM?
Az új kormányprogramban
külön fejezetben említik a
romákra vonatkozó intézkedési
terveket, de a szépnek és

Római Antal ízletes marhapörköltöt fõzött az idei Roma napon

ígéretesnek tûnõ sorok között
megvalósíthatónak
látszó
konkrétumokat szinte alig
találunk. Az Új Magyarország Szabadság és szolidaritás alcímû kormányprogramban a
kormány folytatni kívánja a
diszkrimináció elleni küzdelmet, a telepfelszámolást, de az
elmúlt négy évben történt
látszatintézkedéseket ismerve
konkrét elõrelépés sajnos az
elkövetkezendõ négy évben
sem várható.

TÚLKAPÁSOK
A rendõri túlkapások – különösen tekintettel a roma kisebbséget ért hatósági attrocitások –
miatt az európai közösség hajlamos „rendõrállamnak” nevezni
Magyarországot. Évente több
ezer esettel foglalkoznak a polgári jogi aktivisták, és a Helsinki
Bizottság éves jelentése is
növekvõ tendenciát mutat a
romákat érõ folyamatos negatív
diszkrimináció területén.

jövõ felé. Nagyapáink dolgoztak
apáink jövõjéért s apáink, építették a mi jövõnket, most úgy
illene, hogy mi építsük gyermekeink jövõjét. Lehetnénk mi is
munkások, a jövõ építõ mesterei,
kezünkben vannak az eszközök, s
mi döntünk, építünk-é vagy rombolunk? S ha tudjuk, hogy mit
akarunk, hát legyen élõhitünk,
apáinktól örökölt Istenbe vetett
hitünk s reményünk. Mert a
közös cél, az sürgeti az összefogást
s a hirtelen elpergõ idõ. Nos, ki
az, kinek célja velünk egy? S ki
az, kiben „cigány szív” dobog, ki
ismeri vágyainkat s álmainkat és
ki az, ki értünk Istenhez imában
kiált!?

INTEGRÁCIÓ
Járóka Lívia szerint a romák
integrációja központi kérdés
Magyarország minden településén és annak önkormányzati
szintjén ahol élnek romák.
Hasonlóan egész Közép-KeletEurópában.
Véleménye szerint a kormány
sokat ígért, de semmit nem
tett a romákért. A romák integrációja kulcsfontosságú kérdés
az ország megyei, városi
képviselõi számára, a megoldás
pedig az oktatásban és a hozzá
kötõdõ programokban rejlik –
mondta Járóka Lívia, Európai
Parlamenti képviselõ. Értékelése szerint ehhez elengedhetetlen az állami szerepvállalás és támogatás, önkormányzati és kormányzati szinten egyaránt!

HÁTRÁNYBAN
Az emberek többségében fel
sem merül, milyen lehet többszörösen is hátrányos helyzetûnek lenni. A roma nõk azonban
tudnának mesélni errõl. Köztük
van a legtöbb munkanélküli.

De egy percnyi béke s megállás!
Testvérek! Mindenki tudja, hogy
mit akarunk? Mindenki tudja,
hogy mi a cél s a kezében lévõ
eszköznek valóban mestere? Mert
többet árt az (!), ki indulatból –
„majd én megmutatom!”, akarja
gyermekeink törékeny jövõjét
„kalapálni”. Lehet együtt és
egymásért dolgozni, de csak azoknak, kiknek szívét szeretet és
alázat feszíti, csak azoknak, kik
tudják, honnan jöttek s azt is,
hogy hová tartanak! Mesterek,
Apák s Anyák! Hát hordozzátok
létezésetek terheit, s építsetek a
kõsziklára, örökölt hitetek által
egy szebb jövõt!
Surman László

változata. Érdekeség, hogy nagyobb ünnepekkor mindig töltött káposztát készítenek, a töltelék zöme hús. Még ma is a legfõbb eledel a káposzta és a hús.
Régebben az elhullott állatokat is
elfogyasztották. (A húst úgy
készítették el, hogy senki ne kapjon fertõzést. Murdalo mas.)
Vendéglátáskor bárki ment hozzájuk vendégségben, illõen
megvendégelték, szívesen fogadták. Ha nem fogadták az ételt, az
sértésnek számított. Vendégségben illik köszöntõt mondani,
ajándékot vinni (pl: italt). Köszöntõ mondatok: Taves baxtalo!
Legyél szerencsés! Bax te del o
del! Szerencsét adjon az Isten! Pi
devlasa! Igyál Istennel! Erre a
válaszok: Vi tut more! Neked is
testvér! Amen te del o del! Úgy
adja az Isten! Amikor a vendég
befejezte az étkezést, ezt mondja:
Najis tumara patyivake! Köszönöm a becsületeteknek. Erre a
válasz: Te perel pe tyo sastyipe!
Essen egészségedre, stb.
Lakatos Gyula

Kisebbségi
választás
október 1-jén
Az önkormányzati választással egyidõben, de nem
egy helyen kell majd szavazni az október 1-jei
önkormányzati és kisebbségi választáson. Ha valaki
a kisebbségi voksoláson is
jogosult a részvételre, akkor két szavazókört is fel
kell majd keresnie.
A kisebbségi önkormányzat választása a Dr. Hepp
Ferenc Általános Iskolában
lesz.

Munka és képzettség

Képünk illusztráció

A hátrányos helyzetû emberek, köztük a romák foglalkoztathatóságának javítása érdekében indított összetett programot a
békési Mégis Van Remény Egyesület még 2005-ben. A szervezet
legfõbb célja, hogy a sokszor képzetlen, vagy nem megfelelõ képzett
munkanélküliek - a térségben ez igen komoly problémát jelent - olyan
tanfolyamokon, oktatásokon vehessenek részt, amelyek segítségével
könnyebben állást találhatnak. A Foglalkoztatáspolitikai és
Munkaügyi Minisztérium Humánerõforrás fejlesztési Operatív program (HEFOP) 2004/23.2 keretében megvalósuló projektnek köszönhetõen addig tizenhatan szereztek OKJ-s szakmai végzettséget, míg
huszonnyolcan munkahelyet találtak. Tíz olyan munkanélküli is részt
vett a képzésen, akik késõbb bekapcsolódhattak a városi közmunkaprogramba.
Lakatos Gyula

