A köztársasági elnök dicséretében
Buszkísérõt kaptak az általános
részesült a Békési Újság Roma Oldala
iskolás gyerekek
Sólyom László köztársasági
elnök január végén látogatást

tanár. A fórum lehetõséget
kínált arra, hogy az államfõ

Sólyom László köztársasági elnök érdeklõdve hallgatta a kisebbségekrõl szóló elõadásokat

tett a Körös-Maros Nemzeti
Parkban és illetékességi területén. Ennek keretében
január 30-án Gyulára, a Bay
Zoltán Informatikai Szakközépiskolába is ellátogatott,
ahol részt vett a Társadalmi
szolidaritás és környezettudatosság címû programon adta lapunk tudtára MárkiZay Lajos, az intézmény igazgatója, okleveles csillagász,
matematika és fizika szakos

nevelõkkel, tanárokkal, fogyatékosok valamint kisebbségi
szervezetek képviselõivel találkozzon. Ekkor a szervezetek
tájékoztatást adtak munkájukról, céljaikról és terveikrõl.
Így került sor a Békési Újság
Roma Oldal bemutatására is,
amirõl az elnök úr elismerõen
beszélt és személyesen gratulált a szerkesztõjének, Lakatos
Gyulának a helyszínen. Jelen
volt Fekete Zsoltné a Békés

Megyei Nemzeti és Etnikai
Kisebbségi Vallásügyi és Ifjúsági Bizottság titkára is.
- A „nemzeti” jelzõnek
azért van értelme a Nemzeti
Park megjelölésben, mert az
itt lévõ természeti érték közvagyon, vagyis a nemzet egészéé. A nemzeti parkok köré
épített országjárás mást is
szimbolizál. Azt, hogy azok az
emberi és társadalmi értékek,
amelyekre a természet mellett
fel akarom hívni a figyelmet,
az ország közös alapjaihoz tartoznak, és így függetlenek a
felszín pártpolitikai megosztottságtól. Nincs jobb- vagy
baloldali nemzeti park. A
nemzeti parkok illetékességi
határai összeérnek, így lefedik
az egész országot. De nem
megyék vagy régiók, vagy
más vitatott közigazgatási
beosztás szerint, hanem a természet adta, szerves egységeket képezve. Az utazás
másrészt az itt élõ embereknek, és az emberi értékeknek
szól. Õk, illetve ezek is több
figyelmet, megerõsítést és
bátorítást érdemelnek –
mondta látogatása céljáról
Sólyom László. A köztársasági
elnök a tervek szerint késõbb
más megyéket is felkeres és
mindehol a civilekkel keresi a
kapcsolatot.
L. Gy.

2006. december elsejétõl
hivatalosan is buszkísérõvel
közlekedik városunkban az
iskoláskorú gyerekek helyi
buszjárata a Romaügyi Tanács kezdeményezésére. Izsó
Gábor polgármester és a
képviselõtestület egy emberként hagyta jóvá a tanács
javaslatát, melyet a Körös
Volán Rt. is támogatott. Így
a szülök is megnyugodhattak
a gyermekek iskolai utaztatásával kapcsolatban.
A felnõtt kísérõre az iskoláskorú gyermekek biztonságos utazása érdekében volt
szükség. A Körös Volán jóvoltából a kísérõ személy hivatalos igazolvánnyal és a

Kovács Gusztáv buszkísérõ munka közben

közeljövõben ígéretük szerint munkaruhával is fog
rendelkezni – tudtuk meg

Szenvedélybeteg ellátó nyílt
városunkban
A Békési Mentálhigiénés
Szolgálat a Civil Szervezetk
Házában mûködik, a Múzeum
Köz 1. szám alatt. A nyáron
kezdte el mûködését városunkban, a békési székhelyû
Mentálhigiénés Egyesület keretein belül. A civil szervezet
az önkormányzattól vállalt át
szociális alapfeladatot. Három
kolléga Szûcs Judit, Zoltán

den magánszemély, szülõ,
szomszéd és hivatásos segítõ
közremûködése nagyon fontos, hiszen nehéz eljutni, megközelíteni, kommunikációra,
majd együttmûködésre ösztönözni a sokszor több éve,
évtizede kirekesztve élõ embereket.
Foglalkoznak a változásra
motivált, fejlesztést igénylõ

Tizenkét békési a Romatelepek
szarvasi tanfolyamon 700nyomora
romatelepet tartanak

Hodálik Pál és Izsó Gábor tájékoztatta a tanfolyam
résztvevõit. Február 26-án indul a képzés a szarvasi Tessedik
Sámuel Népfõiskolán és várhatóan hat hét alatt sajátítják el a
követelményben szereplõ tananyagot. Záróvizsga után brigádvezetõ válhat belõlük.

számon, ahol többségében
embertelen körülmények között élnek.
Az országban a legutóbbi
„romatelep felmérésekbõl” az
derült ki, hogy a Zala megyei
Vasboldogasszony romatelepén
élnek a legrosszabb, legnehezebb körülmények között
országos viszonyításban a romák. Magyarországon több
mint 700 telepen 120 ezer ember él embertelen körülmények között derült ki a felmérésbõl. A telepek rangsorát az
épületek minõsége,állaga és az
alapján állították fel a kutatók,
hogy van-e dögkút, szemétlerakó, vagy vizenyõs terület a
telep közelében.

Szarvas Pétertõl, a Volán Rt
vezérigazgatójától.
Lakatos Gyula

Képünkön jobbról Szûcs Judit a szolgálat vezetõje és Tüzes Katalin,
szociális munkatárs

Edit és Tüzes Katalin foglalkozik a káros szenvedéllyel
(drog, alkohol, dohányzás,
evési zavarok, játékszenvedély)
küzdõ békési emberek és hozzátartozóik felkutatásával,
elszigeteltségük feloldásával.
A keresõ tevékenységben min-

szenvedélybetegekkel és gondozásba vesznek nem motivált, problémásan együttmûködõ embereket is. A segítõ a szenvedélybeteggel közösen dolgozza ki a mértéktartó egyensúlyi helyzetet,
együtt keresik a megoldást, a

lehetõségeket az egészségesebb életmód érdekében. A
fejlesztõ tevékenység, mint
keret-tevékenység fontos része a személyiség felépítése,
az önmagára találás segítése,
az egyéni határok kidolgozása, az egyéni felelõsségvállalás tudatosító folyamata, az
ösztönzõ motiválás.
Szolgáltatásaik: általános
állapotfelmérés, családgondozás, mentálhigiénés tanácsadás, a nehezen megélt változások és krízishelyzetek kezelése, az egészségváltozás, a
munkahely elvesztése. Gyász
esetén veszteségterápia alkalmazásával segítik a feldolgozást. A szenvedélybeteget életvezetési gondozásba veszik és
fejlesztõ, önsegítõ csoportba,
klubokba kapcsolódhat be
gyógyulási esélyeinek tartóssá
tétele érdekében. Az önismeret bõvítésének, az egészségre orientáló gondolkodásmódnak, a pozitív irányú
szemléletváltozásnak következménye a társadalom felé
való nyitás, a pályaorientáció
igény megjelenése, a munkavállalás és feltételei megfogalmazásának a segítése. Ezeket
Szûcs Judit, a szolgálat vezetõje, az egyesület elnöke nyilatkozta oldalunknak. L. Gy.
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Megkérdeztük

Korrekt együttmûködés a két szervezet között
Sikerült egyeztetni ter-
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MI A VÉLEMÉNYE
veinket, elképzeléseinket,
ezért bízok abban, hogy a
AZ ISKOLA
ÖSSZEVONÁSOKRÓL? Békési Cigány Kisebbségi

RÓMAI MELINDA
tanuló

Kereskedelmi vegyi eladónak tanulok, másodéves
vagyok jelenleg. Halottam,
hogy az iskola elköltözik a
most még 4-es számú általános iskola helyére.
Véleményem szerint sem
jobb sem rosszabb nem
lett a körülményünk . Nekem az a fontos, hogy a
városban maradjon az
intézmény. Nem szeretnék
jövõre végzõsként más
iskolát, osztálytársakat.
Utazgatni sem szívesen
utaznék más intézménybe.

BORBÉLY ADRIEN
tanuló

Barátnõimtõl illetve osztálytársaktól már hallottam
az iskola esetleges költözésérõl. Számomra mindegy,
hogy merre van az iskola
míg Békés határain belül
van. S nekem ez a lényeg. De
talán a szüleim is nyugodtabbak így, hisz bármi lehet.
Vizsga elõtt állunk s nem
lenne jó új létesítményt kapni új tanárokkal, új esetleges
osztálytársakkal. Itt már ismernek minket tudják elõnyeinket hátrányainkat s ez
biztonságot ad nekünk
diákoknak.

Önkormányzat és a Romaügyi Koordinációs Tanács
szoros együttmûködésben
dolgozik 2007-ben a békési
roma lakosságért - tájékoztatta lapunkat Mucsi András
kereszténydemokrata képviselõ, aki a Romaügyi Koordinációs Tanács elnöke is egyúttal.
A tanács nem jogi személy,
Békés város polgármestere
azért hozta létre, hogy a városi
cigányügyekben tanácsokkal
lássa el. Ennek érdekében ült
tárgyalóasztalhoz a két szervezet. A tanács tagja a CKÖ
elnöke, Czinanó Tihamér,
valamint Reszelõ Károly, aki a
kisebbségi választáson valamennyi jelölt között a legtöbb
szavazatott kapta. A CKÖ
elkészítette 2007. évi terveit,
ezt egyeztették az elmúlt hetekben a Koordinációs Tanáccsal. Hamarosan lovári cigány nyelvtanfolyam indul a
városban, márciusban pedig
cigány bállat rendeznek. Tavasszal startol a Hunyadi téri
Közösségi Ház, amely a ci-

A Cigányügyi Tárcaközi Bizottság elõdjét még a Hornkormány hozta létre a ‘90-es
évek közepén, a Romaügyi
Tanácsot pedig Medgyessy
Péter miniszterelnök 2002ben. Most mindkettõ megszûnik. A megszûntetett bizottságok helyett, Kiss Péter szociális miniszter elnökletével
megalakul a Roma Integrációs Tanács.

TEHETSÉGGONDOZÓ
PROGRAM
Az IBM segítségével a Hungarian Business Leaders Forum elindította a ROMASTER tehetséggondozó programot, amely pályázat alapján
legalább négy évig anyagi

Békés, Kossuth u. 26.
Telefon:
70/778-47-78,
70/778-47-72
Nyitva tartás:
hétfõtõl péntekig
9-17 óráig
Mucsi András önkormáyzati képviselõ a CKÖ és a Romaügyi Tanács programjait készíti elõ

gányság és a magyarság találkozásának színtere lehet,
emellett a roma kulturális élet
szíve dobog itt remélhetõleg
néhány hónap múlva. A CKÖ
is nyitott volt arra, hogy a
Koordinációs Tanáccsal karöltve élettel töltse meg a Soványhát utcai ún. „Fehér Házat”. Mucsi András képviselõ
elmondta, az önkormányzat a

Tanács közvetítésével együttmûködési megállapodást fog
aláírni a közeljövõben a Mentálhigiénés civil szervezettel a
Hunyadi téri Közösségi Ház
közös használatával kapcsolatban. Ez alapján önszervezõdõ csoportoknak, tanfolyamoknak, elõadásoknak fog
helyet biztosítani a volt iskolaépület. „Amellett, hogy a ki-

sebbségi kérdésekkel foglalkozok, természetesen mindent
megteszek a 8. számú választókerület fejlesztéséért. A Soványhát utca és Párizs közötti
tavon átívelõ híd, a Károlyi
utca leaszfaltozása, a hadházi
játszótér megépítése a cigányság életkörülményeit is javítani fogja” - reméli Mucsi András képviselõ.
L. Gy.

JEGYZET
KI SZERETI IGAZÁN A HAZÁJÁT?

Megyei Lungo Drom vezetõk találkozója volt Békéscsabán a
Megyeházán január 27-én. Többek közt a cigányságot érintõ megyei tapasztalatokról beszéltek a roma vezetõk. Napirendi témaként szerepelt a megyei kisebbségi választás is.

Kishírek a roma világból
ALAKULÓBAN

Hitel Centrum

támogatást, mentort és gyakorlati tapasztalatszerzési lehetõséget biztosít olyan, magukat roma származásúnak
valló, tehetséges középiskolás
diákoknak, akik vállalják,
hogy a középfokú befejezése
után fõiskolai, illetve egyetemi tanulmányokat folytatnak
jogi, mûszaki, gazdasági, vagy
üzleti területeken.

MEGSZÛNHET A
RAJKÓ EGYÜTTES
Az alapítvány tartalékai elfogytak. Ha nem kapnak
azonnali segítséget, napokon
belül megszûnik a. zenekar és
bezár az iskola – áll szervekhez intézett a Talentum
Alapítvány, a Rajkó Együttes
és az utánpótlást biztosító is-

kola fenntartója abban a nyílt
levélben, amelyet a magyar
kormányhoz és más hivatalos
szervekhez jutattak el.

KITÜNTETETT
RENDÕR
A cigányozó rendõrök egyikét
néhány éve Bátorságért Érdemjellel tüntették ki, mert a
Tiszából kimentett egy cigány gyermeket. Iványi Gábor lelkész szerint, ha olyan
nagyszerû ember, mint ahogy
a kitüntetése mutatja, akkor
megszabadul az elõítéletesség
szégyenétõl.

ÖSSZEFOGNAK
Roma parlamentet hoznak
létre a cigányok Romániában,
hogy hatékonyabban intézhessék az Európai Unió legnagyobb, két és félmilliós cigány közösségének ügyeit.

Egy „cigány” magyar, ki
éli a cigányok életét, és
közben nem felejt el magyarnak lenni…
Mit jelent hazaszeretõnek
lenni? Származásunkat nem
feledni, a hagyományokat
megõrizni és közben beilleszkedni a társadalomba. Ez szerintem ezerszer
többet ér, mintha valaki „csak” a születésénél
fogva tartozik a többség közé. Véleményem
szerint nincs jelentõsége a származásnak a haza
szeretetében! Nincs jelentõsége a szem vagy bõr
színének sem.
Cigány és nem cigány képviselõinkbõl,
kisebbségi vezetõkbõl (tisztelet a kivétel) gyakran hiányzik a hazaszeretet. Azt érzem, hogy
önös érdekektõl vezérelve éppen õk azok, akik
mélyítik a különbségeket és rombolják az
általunk épített hidakat a két társadalom között.
A romák kiélezet helyzetén csakis a pozitív
példák segíthetnek. Azok a cigány emberek,
akik vállalják származásukat, jó példát mutatnak életükkel és munkájukkal a sajátjaiknak, de

a többségi társadalom tagjainak is. De meg kellene látni õket! Hisz a negatív példákra hamarabb felkapja a fejét mindenki és általánosít.
Lopunk, csalunk, ingyen élünk, az önkormányzatok tartanak bennünket, stb. Mintha
ugyanez a probléma a magyarokat nem érintené.
Ott senki sem alkoholista, nem lop, csal, mindenki adófizetõ állampolgár. Bankot sem rabolnak, nem gyilkolnak, de még büntetve sem volt
fehér ember soha.
Viszont a cigány csak akkor érdekes, ha megbotránkoztat. Ha jót cselekszik, még tudomást
sem vesz róla senki. A jó roma példákkal lehetne
a két társadalom között húzódó szakadékot
szûkíteni.
Ki ne érezte volna valaha, hogy ismernünk
kellene azon népeket, fajokat, kik egyazon haza
levegõjét szívják magukba?! Pláne akikkel
évszázados együttlét csatol egybe, mondhatnám, elválaszthatatlanul. S vajon ismerjük-e
õket igazán? Bizony itt van az ismerkedésnek
az ideje.
Hiszen tudjuk: „Az ember azzá lesz, amivé
magát teremti.”
Lakatos Gyula

Mégis lesz körforgalom Békés és Békéscsaba közt
Hosszas huzavona után az
országgyûlés, az MSZP és a
FIDESZ szavazatainak köszönhetõen úgy döntött, mégis körforgalom épül a békéscsabai elkerülõ és a békési út
találkozásánál, illetve a dobozi
keresztezõdésnél – jelentette
be Erdõs Norbert.
Békés és térsége országgyûlési képviselõje, a város
alpolgármestere decemberi
sajtótájékoztatóján arra is kitért, hogy a parlament összesen kétmilliárd forintot szavazott meg a két említett célra.

