
A decemberi ülésen tájékoztat-
ta Izsó Gábor, Békés város pol-
gármestere a képviselõ-testületet
arról, hogy munkája segítése,
illetve szaktanácsadás céljából
három tanácsot hozott létre,
melyek javaslattevõ, véleményezõ
szervezetek. Így a polgármester
munkáját Vállalkozói Tanács,
Roma Koordinációs Tanács, és
Civil Tanács segíti a közeljövõben.

A Roma Koordinációs Tanács
véleményt nyilváníthat a város
cigányságának életét jelentõsen
befolyásoló kérdésekben, a köz-
munkában ellátható feladatok
felmérésében, a cigányságot érin-
tõ pályázatok felkutatásában,
kiemelten a közmunkát érintõ,
munkahelyteremtõ pályázatok
felkutatásában. A Tanács elemzi
a cigányság életkörülményeit,
lehetõség szerint részt vesz a
pályázatok készítésében, javasla-
tokat terjeszt a polgármester és a
képviselõ-testület illetékes bi-
zottságai elé. Együttmûködik a
kölcsönösség jegyében a helyi
cigány kisebbségi önkormányzat-
tal. Ennek megfelelõen készülnek
is már a munkatervek a romasá-
gott érintõ legfontosabb kérdé-
sekben közösen a 2007-es évre

Izsó Gábor összegzéskép el-
mondta, hogy a mögöttünk ha-
gyott esztendõ tapasztalatait,
eredményeit összegezni kell, és

az elõttünk álló év feladatait
eszerint megtervezni. Ezek egy
család életének ugyanúgy fela-
datai, mint egy város életének.
„A mögöttünk hagyott év,

október óta a számvetés jegyé-
ben telt, ennek függvényében
látunk munkához januárban. Az
elõttünk álló év nehéz próbák
elé állít valamennyiünket, köz-
tisztviselõket és a családokat
egyaránt. Éppen ezért tartom
most 2007 legfontosabb üze-
netének a szeretet és a összetar-

tozás érzésének megerõsödését,
amelyre városunknak talán még
soha nem volt ennyire szüksége.
Ezen gondolatok jegyében
kívánok városunk valamennyi
polgárának sikerekben gazdag
boldog új esztendõt 2007-re.” –
mondta Izsó Gábor polgár-
mester.                           L. Gy.

A Romaügyi Koordinációs Tanács a Cigány Kisebb-
ségi Önkormányzat mellett a városvezetés munkáját
segítheti a roma kérdésekben.

Az Önkormányzat munkáját segíthetik

Izsó Gábor polgármester szerint most összetartozásra van szükség

Az imádott
hon egy idõ
óta különös
re fo rmokat
hoz. Ady End-
re 1902-ben

tesz említést a „múltról”.
Mivel megírta, hogy a
„szabadság kenyér nélkül
úgysem ér egy fabatkát sem”,
s mivel kenyeret nem tud
adni, az irás lassan-lassan
felemészti azt a kevés szabad-
ságot is, ami jobb idõkrõl,
véletlenül maradt ránk.
Minden új reform szabadsá-
got konfiskál. A gyülekezés-
nek, írásnak s beszédnek
jogait már sikerült nagy
részben elszedni. Most már
rákerült a sor a szabad
mozgás jogára. A nyomorult
százezreknek ma már csak
egy joguk van: fölfordulni.
Elõbb-utóbb ezt is csak e
célra szolgáló, kijelölt sze-
métdombokon lehet meg-
cselekedni. Elfog bennünket a
keserûség és a düh, mikor
látjuk, mennyire nem akar-
ják, és nem tudják meg-
menteni ezt az országot a tel-
jes elzülléstõl, s mint játsszák
ki a milliókat néhány száz
ember zsebe megtöltésére
kényük kedvük szerint az
ország lakosai kontójára.

Lakatos Gyula

A MÚLT, MEGINT
CSAK JELEN?

JEGYZET

A Mustármag Alapítvány és a
Szent Lázár Alapítvány (Békés)
jótékonysági karácsonyi ünnep-
séget szervezett december 23-án.
A városi Mûvelõdési Központban
a teltházas ünnepséget Izsó
Gábor polgármester jókívánsá-
gaival nyitotta meg.A polgár-
mester elmondta milyen fontos a
szeretett, mely ilyenkor aján-
dékok formájában mutatkozik
meg a karácsony ünnepének
alkalmával, majd kihangsúlyozta
milyen fontosnak tartja az ehhez
hasonló programokat, mûsoro-
kat.Végezetül áldott szeretett
teljes ünnepeket és boldog új esz-
tendõt kivánt Békés város min-
den lakójának. Az ünnepély
keretében átadták az „Én is
tudok segíteni” címmel meghir-
detett gyûjtés adományait, aján-
dékait, ajándékutalvány vala-
mint játék és tartós élelmiszer

formájában. A program idején
meleg teával és kaláccsal vártak a
kápolnateremben ünnepélyesen
megteritett aztaloknál valameny-
nyi érdeklõdõt. Nagy szeretettel
fogadtak mindenkit, aki szerette
volna meghitt közösségben töl-
teni ezt a délutánt, egy nappal
szenteste elõtt. A rendezõ ala-
pítványok képviselõi ezúton is
köszönik a  mûsort megtekintõ
családok részvételét, valamint a
gyûjtésben való segítségét min-
den adományozónak.

A Békési Cigány Kisebbségi
Önkormányzat hagyományaihoz
híven tavaly év égén is megren-
dezte a városi fenyõünnepséget,
amelyen számos óvodás és kis-
iskolás vett részt városunkból. A
rendezvénynek szintén a Városi
Mûvelõdési Központ szín-
házterme adott otthont decem-
ber 19-én. A programban fel-

léptek többek között az Ep-
reskerti, és a Hunyadi téri óvodá-
sok, akik verssel, csoportos tánc-

cal ünnepi hangulatot teremtet-
tek az egybegyültek nagy örö-
mére.                 Lakatos Gyula

Több szervezet is megajándékozta
a rászoruló családokat

A rendezvény szervezõi színvonalas programokkal várták a meghívott
családokat

BRIGÁDVEZETÕ KÉPZÉS 

Szeretnénk bemutatni az Európai Unió által
támogatott „Tessedikkel a XXI. századba – Második
Esély Népfõiskola”nevû EQUAL programunkat.

A beiskolázott személyeknek lehetõségük lesz kézi
földmunkák, bel- és árvízvédelmi ismeretek elsajá-
títására intenzív 3-4 hetes kurzus keretében.

Az oktatás során a résztvevõk felkészítést kapnak
kézi földmunkák, bel- és árvízveszély esetén szük-
séges tevékenységek elvégzésére, szervezésére, és
irányítására. A képzés során megszerzett ismeretekrõl
és készségekrõl hallgatóink a sikeres befejezést
követõen tanúsítványt kapnak.

A képzés tematikájának elkészítését és az oktatás ve-
zetését a Tessedik Sámuel Fõiskola Mezõgazdasági Víz-
és Környezetgazdálkodási Fõiskolai Kar tanárai végzik.

A képzés helye: Szarvas
A képzés idõtartalma 3-4 hét, hétfõtõl péntekig.
Jelentkezési határidõ: 2007. február 2.
A képzés idõtartalmára ellátást, szállást, utazási

hozzájárulást és képzési támogatást biztosítunk.

Jelentkezni lehet: Békés, Petõfi u. 4. (lapos épület) 5.
számú iroda – Romaügyi Koordinációs Tanács
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ÜGYINTÉZÉSEK

Békés, Kossuth u. 26.
Telefon:

70/778-47-78,
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Nyitva tartás:

hétfõtõl péntekig
9-17 óráig



VÁLASZTÁS

Az Országos Választási Bi-
zottság 2007. március 4-ére
tûzte ki a területi és országos
kisebbségi önkormányzati
képviselõk általános választá-
sát. A választáson választó és
választható, aki mûködõ te-
lepülési kisebbségi önkor-
mányzat tagja (elektor). Listát
azok a kisebbségi jelölõ szer-
vezetek állíthatnak, amelyek
erre való jogosultságát az
Országos Választási Bizottság
az 578/2006.(XII. 5.) OVB
határozatában megállapította.

CSALÁDI PÓTLÉK

Az év elsõ napjától 6,2 száza-
lékkal emelkedik a családi
pótlék, a gyed 7,2 százalékkal,
a nyugdíjak 4 százalékkal
nõnek, a gyes összege pedig
26.830 forintra emelkedik. Ezt
a kormányszóvivõ jelentette
be.

Danks Emese közlése ér-
telmében január elsejétõl 6,2
százalékkal emelkedik a csalá-
di pótlék összege, ami a csalá-
doknak havonta 700-900
forint többletet jelent, a
tartósan beteg vagy fogya-
tékos gyermeket nevelõk
esetében ez az összeg 1.200-
1.300 forint havonta. A családi
pótlék emelésének költ-
ségvonzata 19,9 milliárd
forint, az emelt összegû jut-
tatást - visszamenõlegesen is -
februártól kapják a rászorulók
- tette hozzá a kormányszó-
vivõ.

KÁRTÉRÍTÉS

Bocsánatkérésre és 250 ezer
forintos kártérítés meg-
fizetésére kötelezte a Deb-
receni Ítélõtábla a Hajdú-
Bihar megyei Bagamér község
polgármesterét. A falu elsõ
emberét azért büntették meg,
mert májusban sértõ megjegy-

zést tett a helyi kisebbségi
önkormányzat elnökére. A
jogerõs ítélet megosztja a hely-
belieket. Szerintük a település
vezetõi a közmunka prog-
ramok szervezésével sokat
tesznek ugyanis az ott élõ
romákért.

NYOMOZÁS

Befolyással való üzérkedés gya-
núja – ez a legújabb szála
annak a szerteágazó nyomo-
zásnak, amelyet a Budapesti
Rendõr-fõkapitányság gazda-
ságvédelmi osztálya folytat a
baloldali vezetésû Országos
Cigány Önkormányzat (OCÖ)
gazdálkodási visszásságai mi-
att. A büntetõügy 2005 már-
ciusa óta tart.

AGGÓDNAK

A munkaerõpiacért aggódik a
Fidesz: Rendkívüli bizottsági
ülést kezdeményez a Fidesz a

román és bolgár EU-csat-
lakozás kapcsán hozott mun-
kaerõ-piaci nyitás miatt. Az
ellenzéki párt szerint a kor-
mánydöntés rossz hatással lesz
a hazai foglalkoztatásra.

GYÓGYSZERÁRAK

Csökken a gyógyszerár támo-
gatása: Január 15-tõl változnak
a gyógyszerár támogatási kul-
csok az eddigi 90%-os kulcs
85-re, a 70%-os 55-re, míg az
50%-os támogatási mérték
25%-ra csökken - jelentette be
Horváth Ágnes, az Egész-
ségügyi Minisztérium állam-
titkára. Az árváltozás fõleg az
antibiotikumoknál és a fájda-
lomcsillapítóknál jelent majd
magasabb árakat.

ÜNNEP

A romák ugyanúgy ünneplik a
karácsonyt, mint a többségi
társadalom, azonban akadnak
eltérések. A nagycsalád itt
tényleg nagy,; s az ünnepi asz-
talra is más ételek kerülnek.
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Kishírek a roma világból

2007. január 16.

Véleményem szerint na-
gyon nehéz év lesz 2007.
Egyesületem megalakulása óta
a versenyzõimnek a folyama-
tos fejlõdését töretlenül tud-
tam segíteni, és bízom benne,
hogy ezután is így lesz .Ezáltal
idén egyre nagyobb sikereket
érhetünk el versenyzõimmel.
Mivel a Surman Boksz Club
iránt mind nagyobb az érdek-
lõdés városi, sõt országos ver-
senyeken, ezért sokan válasz-
tanak bennünket tömeg-
sportolásra is. Így barátkoz-
hatnak a boksz sport atmosz-
férájával, jó hangulatával.

2007-re ott szeretnénk foly-
tatni, ahol 2006-ban abba
hagyta a csapat. Vagyis még
„állunk” az amatõr bajnokság-
ban és talán egy kis szerencsével
akár a dobogót is elcsíphetjük.
Pedig még a nevezésünk is kész
csoda volt. Köszönjük a névadó
roma szervezetnek a segítségét,
hogy ebben a fiatalok segít-
ségére tudott lenni. Így ezek a
fiúk hétrõl hétre sportolási lehe-
tõséghez juthatnak. Bár a
célunk a mozgás, és hogy jól
érezzük magunkat. 2007-ben is
játszva szórakozni szeretnénk
elsõ sorban.

Nehéz éven vagyunk túl.
2006-ban alakultunk, de máris
igen sok fellépésünk volt. Azt
kérném 2007-re, hogy idén se
legyen kevesebb fellépésük a
gyerekeknek Ami a létszámot
illeti, gyarapodtunk. Remélem,
hogy a támogatóink sem pár-
tolnak el tõlünk. 2007-ben
talán nagyobb szükségünk is
lesz rájuk. Szeretném a gye-
rekek nevében is megköszöni a
polgármester Izsó Gábor és a
képviselõ-testület támogatását.
Segítségükkel tudunk készülni
nyugodtan tovább a tavaszi fel-
lépésekre.

STUMMER ROXÁNA
a Roxi Dance Club

vezetõje

SURMAN ZOLTÁN
a Surman Boksz Club

elnöke

LAKATOS ZOLTÁN
a Lungodrom FC
csapatkapitánya

A Szent Lázár Alapítvány
Békés Gorkij utca 2/2 szám alat-
ti telephelyen tavaly július 1-tõl
kezdte meg saját erõbõl a
Pszichiátriai betegek nappali
intézményi ellátását. Elõször az
Aktív Ház (Szabó Dezsõ utca 24.
) kezdte meg munkáját augusz-
tus 20-án, késõbb pedig a
Kreatív Ház (Szent Pál sor 3.)
nyílt meg november elsején,
mivel az ellátás iránti igény nõtt.
Mindkét intézményben 30-30 fõt
foglalkoztatnak, napi 4-6 órában.
Ennek a 60 fõnek 21 százaléka
roma /cigány/ nõ. 

Szociológusok  szerint a város
lakosságának 10 százaléka roma
/cigány/, jelentõs hányaduk a 40-
50 éves korosztályból kerül ki .
Ez a korosztály esélytelen a
munkaerõpiacon akkor is, ha
szakképzett és nem roma.Így
aztán az idõs roma nõk halmo-
zottan hátrányos helyzetûek. Az
említett intézményekben a ci-

gány jelentkezõk száma 47 fõ
volt. Ezzel cáfolni lehet, „hogy
nem is akarnak dolgozni” és a
mai napig folyamatosan jönnek
munkát keresni – nyilatkozta a
Roma Oldalnak Szelezsán Angé-
la szociális munkatárs. Majd a
szót átkérve Dancs Ildikó terá-
piás munkatárs hozzátette: – A
jelentkezõknél alapkritérium,
hogy pszichiátriai beteg legyen,
tehát járnia kell rendszeresen a
pszichiátriára. Ebben a kérdésben
egyébként az Alapítvány mûkö-
dését a városi önkormányzattal
együtt segíti a foglalkoztatást a
Romaügyi Koordinációs Tanács-
csal is. Az intézményben a gon-
dozottakat és a foglalkoztatot-
takat szociális munkások segítik.
Párnákat, törölközõt, bábokat
készítenek ill. egyéb kézmûves
munkát látnak el – tudtuk meg
Dancs Ildikótól, a Szent Lázár
Alapítvány munkatársától.

Reszelõ Károly a Békési

Cigány Kisebbségi Önkor-
mányzat (BCKÖ) tagja elmond-
ta, hogy véleménye szerint is jó a
program, és örömet jelent
számára, hogy más szervezetek is
segítik a roma társadalom
munkába való beilleszkedését.

- Csak támogatni tudom a
hasonló kezdeményezéseket. 

Czinanó Tihamér a BCKÖ
elnöke hozzátette – A szociálisan
rászorult romák így több
lehetõséghez juthatnak. 

Városunkban is nagy problé-
ma a foglalkoztatás. Munkahely
terén az önkormányzat a leg-
nagyobb munkáltató. Ami min-
den elmond. Így a várós válláról
nagy terhet vesz le egy- egy ilyen
munkahelyteremtés.Ugyan nem
mi koordináljuk a munkát, de
mindenkép támogatjuk, s kell is
minden foglalkoztatásra irányuló
probálkozást ebben a nehéz
helyzetben. 

Lakatos Gyula

Csaknem 650 mázsa fát osztottak szét a rászorulók, így roma csalá-
dok között decemberben Békésen – tájékoztatta lapunkat Izsó Gábor
polgármester. A település önkormányzatának vezetõje elmondta, a
közmunkások az elmúlt hónapokban vágtak ki több olyan fát, ame-
lyek építkezéseket akadályoztak, elszáradtak vagy balesetveszélyessé
váltak. Az így összeszedett, 1 millió 700 ezer forint értékû tüzelõ –
amelyet az idõsebbek részére felaprítottak – összesen 155 családhoz
jutott el, segítséget nyújtva ezzel számukra a hideg tél beállta elõtt.

Roma nõk is esélyt kaptak Több száz mázsa fát
osztottak szét Békésen

Mucsi András, a 8. számú
választókerület önkormány-
zati képviselõje (Fidesz –
Jobboldali Összefogás) foga-
dóórát tart minden hétfõn 16 órától a
Polgármesteri Hivatal alpolgármesteri iro-
dájában, vagy ugyanott az úgynevezett lapos
tetõs épület 5. számú irodájában. Cím: Bé-
kés, Petõfi u. 4. Elõtte idõpontegyeztetsé
szükséges. Mucsi András képviselõ úr min-
den vélt problémával várja választóke-
rületébõl a lakókat.

Fogadó óra

A cigány iskolai ösztöndíjak
várhatóan nem szûnnek meg, de
változnak a pályázati feltételek.
Elõfordulhat, hogy a roma tanu-
lók a mostani félévre utólag sem
kapják meg a támogatást. A
cigány közalapítvány volt elnöke
felháborítónak tartja az eljárást.
Már hónapokkal ezelõtt ki kellett
volna írni a pályázatot a cigány
diákok tanulmányi támogatására,
de ez még mindig nem történt
meg. Ürmös Andor, a Szociális és
Munkaügyi Minisztérium roma
integrációs fõosztályának vezetõ-
je cáfolta azokat a híresztelé-
seket, hogy a kormány megszün-
teti a roma ösztöndíjakat, de hoz-
zátette: átalakulhat a rendszer!

Ösztöndíj

A civil szervezetek támogatási
igényüket 2007. január 15-ig ad-
hatják le a polgármesteri Hivatal
Titkárságán, az 1. Számú irodá-
ban. A beérkezett pályázatok
legkésõbb 2007. március 15-ig
tesz javaslatot a Civil Tanács a
képviselõ-testületnek.

Támogatás

Roma nõk munkavégzés közben a Szent Lázár Alapítvány egyik telephelyén

Izsó Gábor polgármester is részt vett a tüzifa kiosztásában

Megkérdeztük

BÉKÉSI ROMA
KLUBOK VEZETÕIT

AZ IDEI TERVEIKRÕL


