Második menet: Kolompár az elnök
Kolompár Orbán korábbi elnököt választotta az
Országos Cigány Önkormányzat (OCÖ) vezetõjévé a
szervezet közgyûlése szombati, Budapesten tartott
alakuló ülésén. Kolompár azzal lett elnök, hogy
Farkas Flórián Lungo Dromjából többen átálltak.
Farkas szerint a hatalom nyert.
Kolompár Orbánt 29 igen, 1
nem és 23 tartózkodó szavazat
mellett választották elnökké. A
másik elnökjelölt, Farkas Flórián, a Lungo Drom vezetõje 24
támogató szavazatot kapott.
Kozák János, az OCÖ elõzõ, március 13-i alakuló közgyûlése által érvénytelenül
megválasztott elnöke elõzõleg
közölte: nem kíván jelölt lenni
és Kolompár Orbánt, az MCF
vezetõjét jelöli az országos
önkormányzat élére.
Kolompár Orbán székfoglaló beszédében széles társadalmi összefogást hirdetett, és
kijelentette: az országos önkormányzat közgyûlésének
munkájában a Lungo Dromra
és annak vezetõjére, Farkas

szeretné, ha az egyik ilyen
posztot Farkas Flórián foglalná el, és így a roma politikára
eddig jellemzõ „sárdobálásnak” vessenek véget.
Farkas Flórián, a Lungo
Drom elnöke azt mondta: az

Erdõs Norbert és Lakatos Gyula érdeklõdött Farkas Flóriántól az
országos cigány önkormányzati választás eredményeirõl

Flóriánra is számít. Hozzátette: a tizenegybõl két elnökhelyettesi pozíciót ajánl fel a
Lungo Drom számára, és azt

alakuló ülésen hozott döntések, így Kolompár Orbán
elnökké választása nem a magyarországi cigányság, hanem

a hatalom akaratát tükrözi. A
Lungo Drom megnyerte a
márciusi cigány kisebbségi
választást, Kolompár Orbán a
kormányzat segítségével lett
elnök. A fideszes parlamenti
képviselõ semmilyen pozíciót
nem kívánt elfogadni, mint
mondta, frakciója „semmilyen
formában nem kíván együtt
dolgozni ezzel az országos
önkormányzattal”.
Az 53 fõs testületben a márciusi elektori voksolás eredményeként a Lungo Drom kapott többséget, 28 képviselõt
juttattak a grémiumba, míg az
MCF választási szövetség 25
képviselõvel rendelkezett.
A március 13-i alakuló
ülésen azzal, hogy a Lungo
Drom színeiben mandátumot
szerzett Kozák Jánost jelölte
elnöknek az MCF, a képviselõ
és fia, ifj. Kozák János „átállásával” 27-26 arányban a Kolompár Orbán vezette szervezet felé billent a mérleg.

Kommunális adó
Hibás értelmezés miatt a kommunális adóval kapcsolatban folyamatos félreértések vannak, mert mindenki úgy
tudja, hogy ez csupán a szemétszállítási díj.
Egy évben, a lakosság által az ebbõl az adónembõl befizetett
összege nem fedezi teljesen a szemétszállítási költségeket, miközben a kommunális szolgáltatások alatt értendõ feladatok
köre ennél szélesebb. A kommunális szolgáltatások közé a sze-

métszállításon kívül ide sorolandó a téli hó és síkosságmentesítés, a közvilágítás, közterületek, parkok fenntartása, tisztántartása. Az idei évtõl 8.000 Ft/év/ingatlan a kommunális adó
mértéke. A megye nagyobb településein szemétszállítási díjat
rónak ki, emellett Mezõberényben is kommunális adót vezettek
be, amelynek mértéke ott 10.000 Ft/év/ingatlan.
Lakatos Gyula

Helyére került a szemét: a peremkerültek is megtisztultak Békésen

Március utolsó hétvégéjén, mintegy negyven civil szervezet képviseltette magát a háromnapos városi takarítási napon. A munkában az elõkészületektõl az ide kapcsolódó munkatervvel több
roma szervezet vezetõje illetve képviselõje is részt vett városunkból. Környezetük tisztaságáért dolgoztak az önkéntes jelentkezõk.
Lakatos Gyula
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Megkérdeztük
A SZARVASI FÕISKOLA
BRIGÁDVEZETÕ
TANFOLYAMÁRÓL

RÓMAI ATTILA
tanuló

Számomra
kellemes
meglepetés volt az iskola
lehetõsége, az a tény, hogy
átképezheti magát az erre a
tanfolyamra jelentkezõk
mindegyike. A tananyagok
mind- mind ránk szabottak
és a mi tanulmányi érdekeinket szolgálják. Bár ebben
a kérdésben a mi koordinátorunk Lakatos Gyula
hathatós segítsége is kellett. Közösség formáló is
egyben a tanfolyam, rengeteg programelemmel. Sok
új érdekes információval is
ellátnak bennünket a tanfolyam alatt.

NAGY JÓZSEF
tanuló

Maga a kezdeményezés
részünkre megtisztelõ, viszont nem tudom, hogy
hasznát tudjuk-e majd
venni munkahely formájában az itt tanultaknak.
Lesz-e lehetõségünk munkahelyen bizonyítani. A
tananyagot is ránk szabta a
fõiskola tanári kara, és napi
kiegészítõ programok is
igen tartalmasak. Háromszori étkezést, utaztatás
biztosítanak
részünkre.
Mégis véleményem szerint
akkor volna igazi értéke ha
eltudnánk benne helyezkedni.

HORVÁTH JÁNOS
tanuló

A képzések általában
egyformák, ez azért mégis
más mint a többi. Sok hasonló képzésen vettem már
részt s azt mondhatom, ez
volt a legtartalmasabb, legszínesebb. Még zeneóra is
van, ami nekem igazán
nagy örömöt jelent. Sokan
vagyunk Békésrõl s talán ez
is könnyíti a feladatunk. Jól
szervezet programokon veszünk rész. Hogy mennyi
hasznát tudjuk venni, azt
még nem tudom, de az biztos a hat hét jól telt, tanultunk és jó közösségben
voltunk.

Romák az 1848-as Forradalom és Szabadságharcban
A magyarországi romák jelentõs szerepet játszottak a
szabadságharcban, ezért maradt fenn jó néhány
fegyverkovács, fegyverjavító, ágyúöntõ, és tábori
muzsikus roma neve.
A szabadságharc idején a
zenész cigányokat fõként
mint verbuváló, vagy katona
muzsikusokat soroztak be a
bandériumokba. Az egykori
híres zenész, Sárközi Ferenc
például a forradalom kitörésekor elsõként jelentkezett,
késõbb Kossuth cigány hadnagyaként vált ismerté. Sárközi ott volt Budavár bevételénél, Komáromnál, Sarkadon és a debreceni ütközetben
is. Egressy Ákos, a szabadságharcról „Emlékeim” néven
kiadott visszaemlékezései szerint Sárközi zenekarának tag-

Elkülönítés
miatt
perelnének

jait a Szózatot megzenésítõ
Egressy Béni válogatta össze,
saját költségén ruházta fel és
élelmezte õket. Egressy Ákos
arról is beszámol, hogy elõször
tõlük hallotta a „Kossuth Lajos azt üzente” kezdetû dalt.
(Amit ma magyar dalként tart
számon a közvélemény). A
magyar zene külföldi úttörõjeként is számon tartott Sárközi részt vett az 1867-es párizsi világkiállításon, 1875-ben
pedig Edward welsi herceg hat
hónapra Angliába szerzõdtette. Más szabadságharcos
cigányzenészek neve is fenn-

maradt: Pityó József önkéntesként szolgált Görgey Liptón át Szebesbe vonuló hadtestében, részt vett az iglói
éjjeli csatában, és a branyiszkói ütközetnél. Míg Sági Balogh Jancsi 1848-49-ben honvédkarmester, késõbb ipolysági és selmecbányai zenekarvezetõ volt. Sági Balogh
Jancsi másról is nevezetes: õ
segítette az elsõ magyar-cigány szótár megalkotóját, József fõherceget több, a cigánysággal kapcsolatos munkájában, József fõherceg állta
késõbb, Sági Balogh temetési
költségeit is. Spira György
történész szerint a nem nemesi származású honvédek közül
a szabadságharcban egyedül
Gábor Áronból lett törzstiszt.

A bereckei asztalosmesterbõl
lett tizedes 1848. novemberében hadnagyi rangban vett
részt a háromszéki felkelésben. A következõ hónapban
fõhadnaggyá, majd 1849-ben
Bem õrnaggyá nevezte ki.
Gábor Áron mellet több forrás is utal, szól arról, hogy
igen sok roma kézmûves dolgozott a különbözõ ágyúöntõ,
kovács és fegyverjavító mûhelyekben.
– A cigányságot kutató
történészek szerint a cigányok
a perzsáktól tanulták meg a
fémmegmunkálás technológiáját, és az Európába a XIV.XV. Században érkezõ elsõ
csoportjaik már fejlett kézmûvességgel rendelkeztek. A
Hasburg uralkodók – Lipót,

Húsos-káposzta cigány pogácsával

Az esélyegyenlõségi törvény, az ombudsmani intézmény és a jogvédõk küzdelme
ellenére is terjed a cigány
gyerekek elkülönítése az általános iskolákban. Civil szervezetek pereket indítanának
az önkormányzatok ellen –
hangoztatta több civil vezetõ.

Új iroda
A Romaügyi Koordinációs
Tanács a Kisebbségi Önkormányzat jóvoltából a Soványháti Közösségi Házban is
irodát nyithatottt. Így az érdeklõdõk az intézményben is
tájékoztatást kaphatnak a legfontosabb õket érintõ programokról illetve a tanfolyamokról.
L.Gy.

Kovács Istvánné intézményvezetõ és Braun Mihály foglalkoztatási menedzser érdeklõdve figyelték az aszszonyok tevékenységét

Március 21-én a faji megkülönböztetés elleni küzdelem
világnapja volt, április 8.-án
pedig a romák világnapja van.
Ezért csoportunk eltervezte,

hogy megünnepeli e két jeles
alkalmat. Megállapodtunk,
hogy hagyományos roma ételeket fogunk fõzni. A tradicionális cigány ételhez (tyúkos

Kishírek a roma világból
ÁTSZAVAZÁSOK
Újabb képviselõk jelezték
kilépési szándékukat a Lungo
Drom Országos Cigány Önkormányzati frakciójából, és a
Kolompár Orbán vezette Magyarországi Cigányszervezetek
Fórumát (MCF) kívánják
támogatni. Farkas Flórián
frakciója így most 24-29
arányban vesztésre áll, és ha
meg is ismételtetik az alakuló
ülést, kevés esélye marad
elnökké választatni magát.

VESZÉLYBEN A
JOGÁLLAM!
Veszélyben a jogállam – kezdte minapi napirend elõtti felszólalását Farkas Flórián fideszes (Lungo Dromos) roma
politikus. Farkas szerint félelmetes, ha az ember ezt a saját
bõrén tapasztalja meg. A
Lungo Drom elnöke a cigány
kisebbségi
önkormányzati

Mária Terézia, II József –
megtiltották a vándormesterségbõl élõ roma kézmûvesek
vándorlását. Ez a legtöbb
romát korábbi foglalkozásától
is megfosztotta: az edényjavítás, a fémmunkák, a késélezés, vagy a teknõvájás folyamatos helyváltozást igényelt.
A helyi szükségleteket is
kiszolgáló mesteremberek
egy része azonban letelepültként is tudott dolgozni. A
fémmunkálás végig kísérte a
romák életét egészen attól, a
romák körében igen elterjedt
a történettõl, hogy Dózsa
György kivégzéséhez készített
trónt és koronát roma mesterekkel kovácsoltatták, a török elleni harcon át a negyvennyolcas szabadságharcig.

választásokon tapasztalt viszszaélésekre
emlékeztetett
mondandójával.

A RASSZIZMUS
ELLENI VILÁGNAP
Március 21. a faji megkülönböztetés elleni küzdelem
nemzetközi napja. Megtartását az ENSZ-közgyûlés 21.
ülésszaka határozta el 1966ban annak a véres rendõrsortûznek emlékére, amely
1960. március 21-én a délafrikai Sharpeville-ben 72 békés tüntetõvel végzett.

JOGTALAN VEZETÉS
Jogtalanul vezette az Országos Cigány Önkormányzat
alakuló ülését Drágos József,
mint korelnök, mert az 53 fõs
grémiumnak nem õ, hanem
az MCF frakcióját képviselõ
Kertész Lóránt volt a legidõsebb tagja, az Országos

Cigány Önkormányzat alakuló ülésén így teljesen jogszerûtlenûl vezette le az elnökválasztást, ahol Kozák Jánost
választották az OCÖ elsõ
emberének – jelentette ki a
RomNetnek adott nyilatkozatában Kolompár Orbán.

BÉKÉSBE ÖSSZEFOGOTT A CIGÁNYSÁG
Békés megyében együttmûködnek a megyei cigány kisebbségi önkormányzatban a
cigányság képviselõi – közölte
az MTI-vel a megyei önkormányzat nemrég megválasztott elnöke (Dógi János).

6 MILLIÁRD
FOGLALKOZTATÁSI
PROGRAMOKRA
Az Országos Foglalkoztatási
Közalapítvány (OFA) évrõl
évre számos foglalkoztatást
elõsegítõ pályázati programot

káposzta) az asszonyok háromféle pogácsát sütöttek. Volt
amit oláh cigány szokás szerint
készítettek el Labancz Jánosné
(Nóra) receptje szerint. Majd
hirdet meg országos szinten. A
Munkaerõpiaci Alap az idén
28 program támogatására
több mint 6 milliárd forintot
bocsát az alapítvány rendelkezésére – tájékoztattak az
intézménynél.

NÕ A ROMÁK
KIREKESZTETTSÉGE
A romákról rendelkezésre álló
számos tanulmányt sem tagállami, sem európai uniós szinten nem követik valós tettek –
közölte Járóka Lívia fideszes
EP-képviselõ Brüsszelben.

ROMA EGÉSZSÉGÜGYI PROGRAM
Program kell a cigány népesség egészségügyi helyzetének
javítására – hangsúlyozza a
Semmelweis Egyetem rektora,
aki rámutatott arra, hogy a
cigányok sokkal rövidebb ideig élnek, mint a népesség
többi tagja.

Rácz Rezsõ bácsi saját sütésû, a
magyar- cigány szokásoknak
megfelelõ Bokolival, cigány
pogácsával lepte meg a
kíváncsiskodókat, azok nagy
örömére. Majd végezetül a
szegény pogácsaként ismert
ételt készítette el Lázok Istváné
Vilma. Ezt a pogácsát a romák
nagyon nagy szegénység idején
vagy üres kamra esetén
készítették, mivel nem kellet
más hozzá csak víz, meg liszt és
só. Mind az étel, mind a pogácsák hamar elfogytak, mivel
ízûk igen mennyeire sikerült.
A mostani nagyszerû rendezvénynek lesz folytatása.
Legközelebb gulyást fõzünk,
így nem lesz probléma a megkülönböztetéssel, mivel a gulyás magyar étel – tájékoztatta oldalunkat Dancs Ildikó
szociális munkatárs.
Lakatos Gyula

Idén is volt
cigány bál
Március 10-én, szombaton
az Eötvös József Általános
Iskola ebédlõjében rendezte
meg szokásos évi cigánybálját
a Békési Cigány Kisebbségi
Önkormányzat (BCKÖ). A
bálon több önkormányzati
képviselõ és Izsó Gábor, Békés
város polgármestere is részt
vett – adta tudtunkra
Czinanó Tihamér, BCKÖ elnöke.
L. Gy.

Európai ügy
A romaügy nem egyszerûen országos, vagy nemzeti
kérdés. A feladat az, hogy
európai üggyé váljon a cigányok társadalmi integrációjáért folytatott küzdelem
mindenki számára – hangoztatta a kormány egy, a témában rendezett nemzetközi
konferencián.

