Balogh Krisztián: Dógi János marad az elnök
Nem sikerült felállítani a
Dógi Jánost a megyei cigány kisebbségi önkormányzat elnöki székéből
a megyei kisebbségi önkormányzat június 25-ei
ülésén.
Marad a Békés Megyei
Cigány Kisebbségi Önkormányzat élén Dógi János
(gyomaendrődi képviselő).
– Nem te vagy az igazmondó! – hívta föl az elnök figyelmét annak egyik kedvenc
mondásával a békési Surman
László csorvási képviselő, ám
ennél komolyabb érvekkel is
alátámasztotta véleményét,
így különböző anomáliákat
tárt a testület elé. Nem alakult meg határidőre a pénzügyi bizottság, nem készült
jegyzőkönyv a legutóbbi, eleki
ülésről, illetve a tisztségeket
halmozó elnök nem tájékoztatja időben a képviselőket foglalta össze az öt képviselő
kifogásait a békési politikus,
akinek elege van abból, hogy a

kilenctagú testületben az
elnök sorozatos törvénytelenségeket követ el.
Drágos József, aki legújabban szélmalom politikájáról
híresült el, arra hívta fel a
figyelmet, hogy az elnök Dógi
János véleménye szerint nem
tartotta be azt a – egyébként
nem részletezett – megállapodást, amit a megalakuláskor
kötöttek kettejük között. A
két fél, Dógi-Drágos látszólagos kiegyezése meddig tartha-

tó fenn? Egyébként ez a fura
megállapodás is jellemzi a megyei roma vezetést, hisz nem
két embernek kellett volna titkon megállapodnia, hanem két
szervezetnek nyilvánosan munkaalapú egyezségre jutnia (a
szerző véleménye).
Dógi János válaszában
leszögezte: ő is követett el
hibákat, ezeket azonban a
megyei szintű kisebbségi szervezetek körüli kialakulatlan
helyzet számlájára írta. Meg-

jegyezte viszont, hogy a három megyei kisebbség közül
az ő irodájukat rendezték be
először (ez pozitívum? – a
szerző), ő pedig elnökként
saját költségén utazik és telefonál. Dógi János végül közölte: Nem fog lemondani.
A megyei önkormányzat
ugyan felállt, de kérdés, hogy
vajon az ilyen testületek és
háttéralkuk viszik-e előbbre a
megyei cigánypolitikát. Balogh Krisztián Országos Ci-

gány Önkormányzat elnökének a tanácsnoka, illetve
OCÖ Békés megyei irodavezetője hozzátette, az országban megyénkben állt fel elsőnek a megyei önkormányzat
(állításuk szerint). Tehát ez is
jelzi a tenni akarásukat.
– Itt közösen kellene végre a
megyei romákért munkába
kezdeni, hisz ezért választattuk
meg magunkat. Mert magunk
is elhisszük, hogy tudunk tenni
a cigány társadalmunkért. A
lehetőség adott. Ha valaki
elbukik az utcán, ne azon fáradozzon, hogy kit tud maga is
elgáncsolni, hanem tápászkodjon fel és álljon be társai mögé.
Egyébként két-három ember
hatalmi harca folyik, nem
szakmai alapon. Csak úgy nem
lehet elnököt cserélgetni.
Véleményem szerint ezek a
törekvések csak hátráltatják a
megyei munkát, nem személyeken kellene vitatkozni,
hanem programokon – zárta
hozzászólását Balogh Krisztián
L. Gy.

Tanulmányi
ösztöndíj
A Magyarországi Cigányok
Közalapítványa (MACIKA)
ebben az évben is kiírta
tanulmányi ösztöndíj pályázatát, amelyre sikeres tanulmányokat folytató diákok
pályázhatnak. A pályázati
űrlap letölthető a www.macika.hu honlapról vagy kérhető hétköznaponként a romaügyi tanácsnoki irodában
(Békés, Petőfi u. 4.).

Horváth Sándor
Békésen folytatja
Igen gólerős labdarúgóval
erősít a megyei első osztályba most feljutott Békési FC
labdarúgó csapata. Az NB
III-as Mezőtúr csapatában a
legutóbbi szezonban 15 találatig jutó Horváth Sándor
az új idényben a békésieket
erősíti – tudta meg a Békési
Újság Gera Imre szakosztályvezetőtől.
L. Gy.

Az elmúlt hónap főbb roma eseményei Békésen

A Romaügyi Koordinációs Bizottság ősztöndíjjal jutalmazta a kitűnő tanulókat és sportolókat. A Rendezvény téri grund várja a sportolni kikapcsolódni vágyó fiatalokat, a felügyeletet Szilágyi
Attila szakember látja el. Őri Zoltán, az önkéntes tűzoltók parancsnoka tájékoztatta tevékenységükről kisebbségi önkormányzatunkat.
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Büntetés járt a fürdésért

Botos János a tábla hiányára hívja fel a figyelmet

Tiltott helyen fürdőzött
Botos János, akit ezért a rendőrök megbüntettek. Elmondása szerint több éve fürdenek
azon a helyen, de tiltó táblával
még nem találkoztak. A szabálysértési büntetés (4000 Ft)
árából strandbelépőre is futotta volna, ráadásul az biztonságosabb is. Botos Jánosék a
Roma Oldalon keresztül kérik
az illetékeseket arra, hogy

tegyenek táblákat a tiltott
helyekre, hogy másokat ne
kelljen büntetni. János azt
sem értette, hogy miért csak
őt büntették meg az illetékes
hatósági szervek, hiszen többen is fürdőztek a tiltott
helyen.
Megkeresésünkre a Békési
Rendőrkapitányság balesetmegelőzési előadója, Szilágyi
Julianna közölte, hogy a többi

fürdőzőt azért nem büntették
meg, mert gyermekkorúak
voltak, és a velük szembeni
helyszíni intézkedést törvény
szabályozza, melynek értelmében elégséges a figyelmeztetés irányukban. Szilágyi
Julianna kiemelte továbbá,
hogy az egész Körös parton
tilos a fürdés! Kivételt képeznek azok a helyek, táblák jelzik az ellenkezőjét (szabad
strand). Ilyen hely legközelebb
Gyula-Városerdőn található.
A szabad strand feltétele a
táblák elhelyezésén kívül például a bója, továbbá úszómester jelenléte is kötelező.
A rendőrnő szomorú adatokat is mutatott, ezek világosan
rögzítik, hogy megyénkben a
Körösökön sajnos igen magas
a tragédiák száma. A nyár
még csak az elején tart, de
már a hetedik áldozatát szedte az illegális fürdőzés. Közös
felelősségünk tenni azért,
hogy ne váljanak többen áldozattá.
Lakatos Gyula

Végetért a fűkaszás tanfolyam
A fűkaszás tanfolyamnak,
ahol kilenc kistérségi település 18 munkanélkülije kapott
kiképzést, Békés adott otthont. Városunkból kilenc fő
képviselte magát. Az elméleti oktatások során olyan
ismeretekre tehettek szert,
mint például európai uniós
alapismeretek, vállalkozói
ismeretek, biztonságtechnikai alapok, környezetvédelem. A tanfolyam részeként
természetesen
gyakorlati
oktatásban is részesülnek. A
résztvevők OKJ-s végzetséget szerezhetnek.
– Az elméleti oktatásokon
érdeklődő és szorgalmas
embereket
ismerhettem

A békési tanulók egyik csoportja az oktatáson, akik azóta már sikeres
vizsgát tettek

meg, így könnyű volt összhangot teremteni egymással
– hangoztatta elismerően a

tanfolyam résztvevőiről Dr.
Horváth Ferenc oktató.
L. Gy.

Kishírek a roma világból
HÁTRÁNYOS
HELYZETŰEK
Folyik az oktatásban használatos „sajátos nevelési igényű
gyerek” kategóriájának felülvizsgálata. Az Ország gyűlés pontosan meghatározza, ki tartozik ebbe a
kategóriába. Így bezárult
egy kiskapu, amely az iskolafenntartóknak lehetővé
tette, csak azért, hogy könynyebben gazdálkodhassanak,
e kategóriába sorolják a
„csupán” hátrányos helyzetű
diákjaikat.

KÉT SZÓVIVŐJE VAN
A KORMÁNYNAK
Júniustól hosszú hónapok
után újra van főállású szóvivője a kabinetnek, sőt rögtön kettő. A politológus vég-

zettségű Budai Bernadett
mellett a teológusi és gazdasági diplomás Daróczi Dávid
Józsefnek a feladata, hogy
elmagyarázza, mit, miért és
hogyan tesz a kormány.
Mindketten kevéssé ismert
közszereplők. Daróczi Dávid
József roma származású.

CIGÁNY IWIW
A világ különböző pontjain
élő cigányok közötti kapcsolatok erősítését és a romák
internetezés iránti érdeklődésének felkeltését egyaránt
szolgálni szeretné az iWiW
néhány fejlesztőjének legújabb vállalkozása. Cseh Gábor, a Magyarországon már
több mint 2,2 millió felhasználóval működő közösségi
háló egyik alapítója a HVGnek nyilatkozva elmondta:

azt szeretnék, hogy a romák
– miközben a modern technikával is barátkoznak –
visszataláljanak sokuk által
már elfeledett anyanyelvükhöz. A menürendszer alapnyelve a lovári. Az oldalon
egyebek mellett lovárimagyar nyelvleckét adnak. A
virtuális közösségben itt is
csak meghívóval lehet taggá
válni, de nem feltétel a
cigány származás.

AUTONÓMIA
A kormányzat a ciklus végéig szeretné megerősíteni a
magyarországi kisebbségek
kulturális autonómiáját és
rendezni kívánja parlamenti
képviseletük ügyét - mondta
Gémesi Ferenc, a Miniszterelnöki Hivatal szakállamtitkára

A magyarországi romák története
A pártállami időszak
A háború utáni földosztásból a romákat teljes egészében
kihagyták. Az 1956-os forradalomban számos magyar cigány
is részt vett. A szocializmus
évtizedeiben a pártállam politikai felfogása nem etnikai,
hanem kizárólag szociális
problémának tekintette a
„cigánykérdést”, és eszerint

költözése azonban helyenként
társadalmi ellenállásba ütközött. Egyes ilyen településeken
az ingatlanok így leértékelődtek, ami fokozta a falu őslakosságának elvándorlását. Olyan
falvak is vannak, ahol a romák
így többségi lakossággá váltak.
Asszimiláció
A 2001 évi népszámlálás
190 046 roma, illetve cigány

része – különösen Budapesten
és a nagyobb városokban –
elődei nyelvét az utóbbi évtizedekben a magyarral cserélték fel. A legújabb felmérések
szerint ma már a magyarországi cigányok 90 százaléka
magyar anyanyelvű, és csak 5
százalékuknak a roma nyelv és
szintén 5 százalékuknak a
román (beás) az anyanyelve.

lakost mutatott ki az országban, ami a korábbi népszámlálások adataihoz képest nagyfokú csökkenést jelez. Az 1980as népszámláláson például
még 380 000 fő volt a romák
lélekszáma. A magukat romának, cigánynak valló száma
tehát 20 év alatt a felére csökkent. A szociológiai felmérésekben szereplő mintegy félmillió magyarországi cigány
lakos közül valójában sokan
magyarnak tartják magukat.
A felgyorsult asszimiláció
következtében a magyarországi cigányok többsége elhagyja
a hagyományos roma életformát. Az oláhcigány, és beás
származású cigányok nagyobb

/1971-ben még 21% roma
anyanyelvű, illetve 8% beás
anyanyelvű volt!/ Az oláhcigány népcsoport származásúaknak egy része kétnyelvűnek
nevezhető, a magyar mellett
beszélik a roma nyelvet is.
Kulturális hagyományok
Egységes roma kultúráról
hagyományos értelemben nem
beszélhetünk, az egyes csoportok eltérő szokásokkal, hagyományokkal rendelkeznek. Az
oláhcigány kultúrára jellemző
a sajátos stílusú oláhcigány
népdalkincs és oláhcigány néptánc, amelyet a Kárpátmedencei néptáncok igen régi
elemeinek roma adaptálása.
Lakatos Gyula

Milák Brigitta békési festõ alkotása

igyekezett megoldást találni rá.
Az új megélhetési lehetőségek
nagyobb része a lakóhelyüktől
távoli ipari centrumok felé
vonzották a hazai roma lakosságot, sok vidéki férfi „ingázott”, vagyis hét közben a
városi munkahely által biztosított munkásszálláson lakott. A
legtöbb roma ember szezonális,
alacsony képzettséget igénylő
segédmunkákban kapott álláslehetőséget. Az 1960-as évek
végétől megkezdődött a
cigánytelepek felszámolása, a
romák kedvezményes kölcsönt
kaptak a lakásvásárláshoz, sok
faluban a megüresedett öreg
házakat birtokba vehették. A
romák letelepítése, falvakba

Irány a ködös
Albion
Újabb roma csoportok
hagyták el hazánkat, és költöztek családostól Anglia
északi részére, ahol állításuk
szerint csokoládé, és zöldségfeldolgozó gyárakban helyezkedtek el. Keresetükből önálló lakásokat tudnak maguknak bérelni, meg tudnak élni,
sőt megbecsülik őket. Az őket
meglátogató roma vezetőknek
úgy nyilatkoztak, hogy esélyt
kaptak az önálló életre, a boldogulásra, és nem csak elkényelmesítették őket különböző segélyformákkal.

Foglalkoztatás
2007. július elsejétől Magyarország vette át a Roma
Integráció Évtizede Program
nemzetközi elnökségét. A kormány több olyan lépést is tervez, amely növelheti a romaügy
iránti elkötelezettséget a döntéshozók körében. A program
Stratégiai Tervét az országgyűlés a közelmúltban fogadta el.

Mucsi András képviselő
fogadóórái a nyáron
Minden hétfőn 17-18 óráig a Polgármesteri Hivatalban
(Petőfi Sándor u. 4., 5-ös iroda)
Soványháti Közösségi Házban:
Július 21. szombat: 10-11 óráig.
Július 26. csütörtök: 17-18 óráig.
Augusztus 11. szombat: 10-11 óráig.
Augusztus 16. csütörtök: 17 órától
Augusztus 25. szombat 10-11 óráig.

