
A szervezet már évek óta
számos megváltozott munka-

képességű és pszichés problé-
mákkal küzdő álláskereső szá-
mára biztosít pénzkereseti
lehetőséget Békésen. 

– Sajnos az utóbbi másfél-
két évtizedben más lett az
élet. Sokan nehezebben vise-
lik a bizonytalanságot, a
rohanó, embertelen körül-
ményeket és a stresszt. Nekik
is igyekszünk segíteni az
Esélyház megteremtésével

fogalmazott Ko vács Istvánné
vezető. 

Az egykori iskolaépületben
már hetek óta gőzerővel foly-
nak a munkálatok azért, hogy
az átalakítás után januárban
elkezdődhessen a régen várt
foglakoztatás a házban A
Szent Lázár Alapítvány jövő év
közepéig harmincöt ember
alkalmazását tervezi az új,
amúgy önkormányzati tulaj-
donú intézményben. Az Ala -
pít vány vezetője, Kovács

Istvánné kitért arra, hogy a
beruházás helyszínéül szolgáló
Hunyadi tér környékén sok a
hátrányos helyzetű ember,
éppen ezért is vállalták, hogy a
foglalkoztatottak harminc szá-
zaléka a helyi cigány lakosság
közül kerül majd ki. 

A Szent Lázár Ala pítvány
Pszichiátriai Nappali Ellátó
és Fog lal koztató Intéz -
mények igazgatója Gyet vai
Gellért elmondta, az új
helyen kézműves és népmű-
vészeti termékeket, így pél-
dául fa játékkockát, népi
hálóingeket, díszdobozokat
készítenek majd, de vállal-
nak bedolgozói munkát is
varrodáknak. 

A Szent Lázár Alapítvány
Békésen jelenleg két intéz-
ményt működtet. A Szabó
Dezső utcán található Ak -
tívházban és a Szent Pál
soron található Kreatív Ház -
ban egy aránt harminc-har-
minc munkavállaló dolgozik.

Je lenleg több mint 250-en
szeretnének hasonló fogla-
koztatásban részt venni. A
Roma Koor dinációs Bizott -
ság vezetői jól látták a prob-
lémát, és nyitottak az együtt-
működésre. Így jöhetett létre
az ellátó és foglalkoztató
intézmény. Éppen ezt a
hiányt igyekszik enyhíteni az
új Hunyadi téri intézmény.

P. G.

Közösségi ház lesz az általános iskolából
Újabb munkahelyeket teremt Békésen a Szent Lázár
Alapítvány. A Hunyadi téren, az úgynevezett Esély -
házban harmincöten kapnak állást. Ennek a prog-
ramnak a létrejöttében kardinális szerepe volt a
Roma Koordinációs Bizottságnak.

Vegyétek, vigyétek. Nemrég csitultak el a
Fészekrakó program médiakommunikáció hullá-
mai, melynek hírei-információi ellepték az ingat-
lanpiaci hír- és információ csatornákat, máris itt
az ingatlanadó média kommunikációja.

Volt ugye a luxusadó. Mint az ingatlanadó
előfutára, amit ma már senki nem tekint sikeres dolognak. Többe
került a leve, mint a húsa. (Számon kértek valakik valakiket?)
Megsarcolták a lakosság, a tulajdonosok egy részét. Éppen a jog-
követőeket, akik önbevallás útján önként tették a hurokba a nya-
kukat. Röhöghetnek hát azok a tulajdonosok a markukba, akik
kivártak. Szinte biztos, hogy nem lesz se ereje, se ideje végrehaj-
tani az Adóhatóságnak a sarc továbbvitelét.

Enyhe undort keltő populista média kommunikáció kísérte a sar-
colás menetét, a „fizessenek a gazdagok felhangokkal”. Bértoll -
nokaink kitettek magukért. De ugyan mit is lehet várni egy követ-
kezmények nélküli országban, ahol a hatalom önmagával harcol két
térfélre osztva a pályát, pestiesen beszopva az „Osztd meg és ural-
kodj” nyugati – kétezer éves római – regulát. És most hipp-hopp
előttünk áll az úgynevezett ingatlanadó. „Csak a kezemet figyeljék
mert csalok” – mondta egykor Rodolfó, a leghíresebb magyar bűvész.
Ilyen „dézsavű” érzése lehet a szürkébb halántékú megfigyelőknek.
Mi az hogy ingatlanadó? Az ingatlantulajdon – ellenkező bizo-
nyításáig – vagyon. Akkor tehát mikor beszélünk ingatlanadóról?
Most inkább a vagyon adóztatásáról beszélünk! Az ingatlanadó
nem más tehát, mint a vagyonadó egy eleme és nem is lényegtelenen
eleme. A saját tulajdonú lakásból való kiforgatásnak bizony esz-
közként az úgynevezett ingatlanadó nem is rossz. Persze csak ha „jól
állapítjuk meg” az adót, úgy „csórikám” előbb-utóbb – bevétel híján
– elveszítheti a tulajdonjogát a lakásához. Adósává válik az
államnak. Bizony Testvéreim, ez benne van a kalapban. Ahogy ugye
ma már láthatjuk azt is, mi van akkor, mikor egyesek bebukják a
bankhiteleket. Azaz az adós nem fizet? Bizony kilakoltatják.

INGATAG INGATLAN ADÓ

JEGYZET

Az Egyesület elnöke Kozma Blanka elmondta 1995-ben létre-
hozott szervezetük megalakulása óta országos szinten a roma nők
jogainak és társadalmi érdekeinek képviseletét látják el, elősegíti
közéleti szerepvállalásukat, illetve ma már elsősorban cigány
önkormányzatokban dolgozó roma nőket igyekeznek összefogni.
Az Egyesület tagjai fontos szerepet vállalnak a cigányság társa-
dalmi felemelkedésének segítésében, valamint a roma gyermek-
és ifjúságvédelem területén jogvédő irodák létrehozásával 

A közéleti szerepvállalás elősegítése érdekében képzéseket,
tanfolyamokat, találkozókat szerveznek olyan politikusokkal,
parlamenti és helyhatósági képviselőkkel, akik védelmezői és
támogatói a nőügyeknek és kisebbségi ügyeknek. 

A cigányság szociális, foglalkoztatási, vállalkozási, egészség
megőrzési, képzettségi problémáira megoldásokat, javaslatokat
dolgoznak ki. Adományokat gyűjtenek, átképző tanfolyamo-
kat, politikai fórumokat, találkozókat, állásbörzéket szervez-
nek, illetve e tárgyban tanácsadást nyújtanak valamint állami
gondozott gyerekeket segítenek. Jogi tanácsadást és ügyvédi
képviseletet nyújtanak a kiskorúak, nők és a többi rászoruló
számára a roma ügyet támogató szakemberek bevonásával, és a
szükséges intézményekkel, szervezetekkel állandó kapcsolatot
tartanak fenn. 
Az egyesület külföldi alapítványok, egyesületek támogatásából
él és tartja fent magát.

Közéleti Roma Nők

Az év egyik legszebb időszaka adventi ünnepvárás. A boldog
készülődés a szeretteink körében való meghitt ünneplés ígére-
te, ha ideig-óráig ugyan, de mégis elfeledteti gondjainkat. A
karácsonyi és újévi ünnepkör kettőssége a lassan mögöttünk
hagyott esztendő tapasztalatainak, eredményeinek összegzésé-
ben és az előttünk álló újév feladatainak, lehetőségeinek meg-
tervezésében rejlik. Ahogyan elmaradhatatlan, fontos részei
ezek egy család, éppúgy hozzátartoznak a város életéhez is.

Az idei év küzdelmes volt mindannyiunk számára, a meg-
szorítások nem csak a családok pénztárcáján, de városunk
költségvetésén is nyomot hagytak. Ennek ellenére úgy érzem,
az az út, melyen elindultunk elvezet valahova. A békési Szent
Lázár Alapítvány beruházása a Hunyadi téren például egy
olyan szociális foglalkoztatót eredményez a közeljövőben, ahol
30-60 hátrányos helyzetű ember tudna munkát vállalni. A
foglalkoztatás mellett az alapítvány egyéb szociális szolgálta-
tásokat is tervez, például információs központot, internet-
elérési lehetőséget kíván biztosítani.

A fejlesztésről a Roma Oldalon Önök is olvashatnak csakúgy,
mint a roma nők korántsem egyenrangú helyzetéről. Bízom
benne, hogy a Roma Koordinációs Bizottság munkájával, a
roma ösztöndíj-programmal, ha apró lépésekkel is, de sikerül
változtatnunk a békési romák helyzetén.

Az előttünk álló év semmivel sem könnyebb, mint a most
mögöttünk hagyott, éppen ezért fontos, hogy a karácsony
ünnepe a szeretetről és az összetartozásról szóljon mindannyi-
unk számára. Ezen gondolatok jegyében kívánok városunk
valamennyi polgárának áldott, békés karácsonyt és sikerekben
gazdag  boldog új esztendőt.               Izsó Gábor polgármester

Áldott karácsonyt!
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Szerintem mindegy, ki
milyen származású a házas-
ságban, az inkább lényeges,
hogy a két fél szeresse és
tisztelje egymást a kölcsö-
nösség jegyében. Régen
volt inkább jellemző, hogy
a szülők beleszóltak a fiata-
lok párválasztásába. Nos
szerintem az a házasság
olyan is lehetett rövid tar-
talmú. Mára már talán job-
ban felvállalják a fiatalok a
párjaikat, és nem számít ki
milyen nemzetiségű. Talán
ennek köszönhetően meg-
nőtt a vegyes házasságok
száma is.

Véleményem szerint sze-
mélyfüggő ez a dolog. Kör -
nyezettemben is található
vegyes házasság. Talán a
kezdeti nehézségek ellenére
jól működik, összeértek a
párok. Több szempontból
is jó a vegyes há zasság. Két
eltérő kultúra, hagyomány,
életmód, látásmód találko-
zik. A család életét is elő-
rébb viheti, például anyagi
gyarapodás  vagy tolerancia
tekintetében. Egy ilyen fele
magyar-fele roma kapcso-
latban fontos a két fél rá 
termettsége és a személyi-
ségük érettsége is.

A véleményem vegyes. A
cigány és a magyar is megta-
lálhatja a párját a másik
részről. A kapcsolat viszont
attól is függhet, hogy a sze-
relem mellett mennyire éret-
tek, értelmesek a vegyes
házasságra az erre vállalkozó
párok. Gon dolok a hozzátar-
tozók esetleg negatív véle-
ményére vagy a másság
miatti problémákra. Ezért is
fontos az intelligencia a
házasságban. Eltudják-e fo -
gadni a párok a párjuk más
identitását, családkörét,
gyö kereit. Ez mind meg-
szabja a házasságuk idejét.

PERGEL HAJNALKA
kézműves

UNYATYINSZKI
IZABELLA

álláskereső

BALOG TIBORNÉ
bolti eladó

Megkérdeztük

A VEGYES
HÁZASSÁGRÓL

Hosszú, virágmintás szok-
nya, derékig érő, sötét haj: a
századfordulón nem létezett
polgári otthon cigánylány-
portré nélkül. A cigánylány a
szabadság, a szerelem ígéretét
hordozta vándorló életmódjá-
val és egzotikus táncával. A
szocializmus azonban eltörölte
ezt a romantikus képet, és a
roma nőről ma leginkább a
szegénység és az elmaradott-
ság jut az emberek eszébe. 

„A legtöbben anélkül ítélik
meg a cigányokat, hogy tisztá-
ban lennének azzal, a romák
három élesen elkülönülő cso-
portba sorolják magukat”. A
oláhcigányok, vagy a romung-
rók ugyanolyan szabályok sze-
rint élnek, mint a magyar
emberek. Az igazán tehetséges
cigány zenészek például étter-
mekben vagy hajókon zenész-

ként keresik a kenyerüket, és
nem megy csodaszámba náluk,
ha valaki felsőfokú végzettsé-
get akar szerezni. Békésen a
többség rumungro (magyar)
cigány. Közülünk kevesen
beszélnek cigányul és a hagyo-
mányokat is csak részben tart-
juk, mondhatni, mi vagyunk a
középút a két szélsőség között. 

Az oláhcigányok azok, akik
a leggyakrabban egy helyen
telepednek le, szigorú szabá-

lyok szerint élik a mindennap-
jaikat. Az igazságszolgáltatás
helyett a cigány törvényekre
hagyatkoznak, a nők sokszor
még a saját életükről sem
dönthetnek. Persze ma már
sokan nem kívánják folytatni
a múltbéli szokásokat és sze-
retnének ugyanolyan szabad
életet élni, mint bárki más. A
gyerekeket már a kezdetektől
máshogyan és másra nevelik.
Nagy az öröm, mikor az
asszony várandós lesz, de az
igazi büszkeség az, ha fiú szü-
letik. Míg a kisfiúkat király-
ként kezelik a szüleik, a
lányoknak az alázatot és a sze-
mérmességet tanítják meg
leghamarabb. A lányok leg-
fontosabb feladata, hogy
minél előbb férjhez menjenek,
sokuknak már 6-8 éves korá-
ban kiválasztják a jövendőbe-

lijét. Sok helyen még ma is
megveszik a menyasszonyt,
persze ez már nem szó szerint
értendő. A házasságkötés

nagy esemény az oláhcigány-
oknál, a lányok legfontosabb
napja ez. Ilyenkor korona is
kerülhet a fejükre, úgy ünnep-
lik őket, mint a királynőket.

Aztán vagy a lány, vagy a fiú
szüleihez költöznek. A jó
cigányasszony házias és szófo-
gadó, komolyabb döntést csak
az ura beleegyezésével hozhat.
Egy szabály egyformán vonat-
kozik mind a két félre: elválni
csak a legvégső esetben, a csa-
lád jóváhagyásával lehet.
Sokan nem tudnának olyan
szigorú keretek között élni,
mint a cigánylányok, sőt azt
sem viselnék el, ha a férjük
úgy viselkedne, ahogy náluk
ezt a férfiak teszik. Mégis, iri-
gyeljük őket. Olyan biztonsá-
gos, előre eltervezett az élet-
ük, van valami romantikus
ebben a kalitkába zárt kiszá-
míthatóságban. Egy nőnek a
becsülete a legfontosabb. Egy
férfi, ha nem hagyja el a csa-
ládját, lényegében bármit
megtehetett.   Lakatos Gyula

Hányszor állunk ki távoli országok elnyomott asszo-
nyai mellett, és közben hajlamosak vagyunk elfelejt-
kezni arról, hogy közvetlen környezetünkben is élnek
elfogadhatatlan körülmények között nők.

Roma nők – hogyan élnek
előre megtervezett világukban

Mellbevágó lesz a jövő évi áramár-emelkedés. Számítások
szerint a piacon 17-41 százalékkal lesz drágább a villamos ener-
gia a jelenleginél. Közben az is kiderült, hogy a kormány meg-
kurtítja a gázár-támogatási kasszát is. Pedig a választások ide-
jén pont az MSZP-s Lendvai Ildikó frakcióvezető ígérte, hogy
kormányzásuk esetén, idézem „lassan mondom, hogy minden-
ki értse NEM- LESZ- GÁZÁR-EMELÉS”, nos ehhez képest…

2008-ban 82 milliárdosra szűkül az idén még 112 milliárd
forintos kompenzációs keret. A legalsó csoportba január else-
jétől azok a családok tartoznak majd, amelyekben az egy főre
jutó jövedelem nem haladja meg a 28.500 forintos öregségi
nyugdíjminimum kétszeresét. Ők az ideivel megegyező, köb-
méterenkénti 40,12 forintos támogatást kapják majd. A
második kategória felső határa 71.25 forint lesz, számukra
32,83 forint igényelhető vissza köbméterenként. Ez az összeg
szintén megegyezik az ideivel. Az öregségi nyugdíjminimum
háromszorosa, 85.500 forint lesz a harmadik támogatható cso-
port felső határa, de itt már az eddigi 25,53 forintról 22

forintra csökken a  köbméterenkénti támogatás. A támogatá-
si igényt azoknak is újra be kell nyújtaniuk, akik az idén kap-
tak kompenzációt.                                    Dékány Lóránt

Még drágább lesz a
villany és a gáz

TÁMOGATÁS 
FELSŐFOKON

Ötmillió forintos pályázati
kerettel hirdette meg a felső-
fokú tanulmányokat folytató
roma fiatalok képzési költsé-
geihez történő hozzájárulá-
sát az Oktatási és Kulturális
Minisztérium.

CIGÁNYZENÉS
TÜNTETÉS

Ilyen módon szeretnék a
muzsikusok szakmai méltó-
ságukat helyreállítani - írja a
fn.hu. Egyes cigányzenészek
szerint ugyanis hibás volt
eltörölni azt a rendeletet,
amely szerint csak hivatalos
vizsgával dolgozhatnak a
zenészek a vendéglátóhelye-
ken. Ez a szakma felhígulá-
sához vezetett.

FELTŰNŐEN 
SIKERES 

Bajba került egy olyan - köz-
pályázatokon feltűnően sike-
res - helyi roma civil szerve-
zet, amelyet az Országos
Cigány Önkormányzat régi-
új elnökének, Kolompár
Orbánnak a neve fémjelez. 

ÖSSZEFOGNAK

Az országban egyedülálló
módon együttműködési
meg állapodást írtak alá a
Tolna, a Baranya, valamint a
Somogy megyei Cigány
Kisebbségi Önkormányzatok
elnökei a szekszárdi Vár -
megyeházán.

KONFERENCIA

A magyarországi cigányság
demográfiai helyzetéről, a

kisebbségi önkormányzatok
kulturális és politikai szerepé-
ről tartottak konferenciát az
Országos Cigány Önkor mány -
zat szervezésében Budapesten.

ESÉLYEGYENLŐSÉGI
KÉRDÉS 

A szabad iskolaválasztásra
vonatkozó szabályozást felül
kell vizsgálni. A szabad isko-
laválasztás szabályozásába
korlátokat kell beépíteni,
mert a jelenlegi rendszer
nem szolgálja megfelelően az
esélyegyenlőséget - hívta fel
a figyelmet a szociális
miniszter. Lamperth Mónika
(MSZP) szociális miniszter
lényegében megismételte
korábbi, nagy visszhangot
kiváltó javaslatát, továbbá
kiállt a tandíj és a vizitdíj
szükségessége mellett is.

Kishírek a roma világból

Várják a 35 év alatti, legalább szakmunkás-bizonyítvánnyal rendelke-
ző férfiak jelentkezését. A roma fiatalok jelentkezését is elfogadják
hivatásos készenléti tűzoltónak a tűzoltóságok - mondta az Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője nemrég egy cigány
vezetők számára rendezett budapesti tanácskozáson.


