Külön utakon járnak a roma vezetõk
A Békési Kisebbségi Önkormányzat tagjai anno a
választások idején egy
csónakban eveztek, mára
ki-ki a maga vitorláját
bontogatja.
Tudniillik, az ötfõs képviselõi csoport kettészakadt.
Az ok-okozati tényezõkrõl
Czinanó Tihamér elnök nyilatkozott oldalunknak. A
roma politikus szerint a problémák a 2006-os évi költségvetés teljesítésének elfogadása körül robbantak ki.
Ami nem másról szól, mint
arról, hogy elfogadják az elõzõ
év teljesítését. Nos, id. Rácz
Rezsõ képviselõ (képviselõ
volt az elõzõ ciklusban is)
Balogh Krisztián képviselõ,
valamint Reszelõ Károly
képviselõ nem szavazták meg
a 2006-os költségvetés teljesítését.
Czinanó Tihamér elnök a
Roma Oldal olvasóinak elmondta, nem érti id. Rácz
Rezsõ képviselõ ominózus

szavazását, hiszen minden
egyes pénzfelhasználás közös
képviselõtestületi döntéssel
született meg, az üléseken
minden esetben id. Rácz
Rezsõ is jelen volt, sõt igennel
szavazott. Akkor most utólag
miért reklamál? -tette fel a
kérdést Czinanó Tihamér
elnök. Véleménye szerint
ezzel kellemetlen helyzetbe
sodorta a Békési Cigány
Kisebbségi Önkormányzatot,
hiszen döntés nélkül zárolták
a szervezet bankszámláját.
- De ez nem csak bennünket politikusokat súlyt, hanem a városuk cigányságát is.
Mert addig programokról sem

tudunk dönteni, míg nincs
egység a képviselõcsoporton
belül. Továbbá problémaként
említette az elnök, hogy külsõ
tanácsra puccskísérletre készültek, melynek célja az
elnök (Czinanó Tihamér), és
az elnökhelyettes (Farkas Mihály) eltávolítása lett volna.
- Nem tudom mi motiválta
a képviselõtársaimat, de anyagi okokra gondolok elsõsorban. Véleményem szerint
nekünk a városban élõ cigányokért kellene érdemi vitákat
folytatnunk, hisz ezért szavaztak ránk, és nem azért, hogy
személyi jellegû kérdésekben
elvesszünk - mondta Czinanó

Tihamér, a kisebbség önkormányzat elnöke. Id. Rácz
Rezsõ viszont úgy nyilatkozott, bizonyos fezsültségek
természetes, hogy vannak, de
ezek véleménye szerint normális munkaalapúak. Széthúzások léteznek, fõleg ahol
öten döntenek, egyébként hol
nem? - kérdezett vissza Rezsõ
bácsi. Véleménye szerint a
problémákat házon belül kellene elsõsorban orvosolni, és
nem a nyilvánosság elé teregetni. Hangsúlyozta végezetül, hogy véleménye szerint
Czinanó Tihamér féligazságokat mond. Ugyanis õk:
Balogh Krisztián, Reszelõ
Károl, id. Rácz Rezsõ a 2006os évrõl szóló teljesítési beszámolót nem fogadták el (mert
több pontban nem értettek a
tartalmával egyet), nem pedig
a 2007-es költségvetésüket
nem fogadták el. Errõl szó
sincs - fejezte be mondandóját
id. Rácz Rezsõ képviselõ.
Forrás www.idoszeru.hu
L. Gy.

Nyert a program
2007. április 16-án pályázatot nyújtott be a Polgármesteri
Hivatal a Szociális és Munkaügyi Minisztérium, valamint a
regionális munkaügyi központok együttmûködésében meghirdetett közmunkaprogramra. A pályázat pozitív elbírálásban

Izsó Gábor polgármester tájékoztatja a program résztvevõit

részesült, így a Társulás komoly összeg felhasználására lett jogosult. Békés városában 32 fõ foglalkoztatása valósul meg. Ugyanakkor a közmunkaprogramba bevontak közül nyolcan tanfolyamon vehetnek részt. A könnyûgép kezelõi (fûkassza) OKJ-s
bizonyítványt adó tanfolyamon a részt vevõk foglalkoztatása
hathónapos foglalkoztatási idõre hosszabbodik. A program,
illetve a foglalkoztatás 2007. június 1-én indul és szeptember
30-ig tart. A hat hónapos foglalkoztatás november 30-ig
tolódik ki. Plusz lehetõség továbbá, hogy 3 fõ továbbfoglalkoztatását vállalja Békés városa - tájékoztatta a Roma Oldal
olvasóit Izsó Gábor polgármester.
L.Gy.

Zenész sztárvendégek szórakoztatták születésnapján az ünnepeltet

A Danó család két sztárvendéggel, Nótár Mary és Bódi Csabi produkciójával lepte meg Danó Gusztávot 51. születésnapja alkalmából. A rokonság az ország különbözõ tájáról jöttek köszönteni
az ünnepeltet. A két sztárvendég jóvoltából a hajnalig tartó színvonalas mulatságon mindenki nagyon jól érezte magát.
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Megkérdeztük

A cigányság kulturális beilleszkedése 250 millió forintos

pályázati keret a
GKM–nél

TEVÉKENYSÉGÜKRÕL
A BÉKÉSI
KÖZMUNKÁSOKAT

A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (GKM) pályázatot
hirdet a magyarországi roma mikro-, kis- és középvállalkozások
(KKV) piaci esélyeit és versenyképességét javító fejlesztések és
beruházások támogatására a kis- és középvállalkozói célelõirányzatból (KKC) – mondta Lakatos Sándor, a tárca társadalmi felelõsség vállalásért felelõs igazgató a minap az MTI-nek. A
roma vállalkozásokat fejlesztõ, foglalkoztatást bõvítõ pályázatra 250 millió forintot különítettek el. Pályázni április 16-tól
június 11 -ig lehet. A támogatás mértéke a projekt elszámolható
költségének legfeljebb 65 százaléka. A támogatás maximális
összege 5 millió forint. A támogatás formája vissza nem térítendõ támogatás.
Lakatos Gyula

BUDAI ZOLTÁN
közmunkás

Tudomásunk van a
pályázat sikerérõl. Az, hogy
nyert a város pályázata
nekünk közmunkásoknak a
legnagyobb hír. Nos hogy
miért, mert minket érint a
legjobban, általában a közmunka. Ez is mutatja mennyire kiszolgáltatottak, vagyunk. Egyben jó mert
mégis csak van azért valami
munka lehetõség, de
ugyanakkor rossz is, hogy
ilyen feltétel biztosított számunkra, hat óra, 40.000Ft
/hó paraméterekkel rendelkezünk. Nem rózsás a
helyzetünk.

LAKATOS SZABOLCS
közmunkás

Jó lenne ha normális
munkahelyek lennének a
városban, de mivel nincs
így ezzel kell beérnie annak
ki dolgozni szeretne illetve
akar munkát vállalni. Számomra ez csak azt bizonyítja, hogy igen is akarunk
dolgozni. Hisz aki ezért a
nagyon kevés összegért is
eljön azért az nem lusta. Mi
lenne ha nyolc órás munka
lenne a megfelelõ bérezéssel? Nos így vonják le rólunk a megfelelõ következtetéseket. S ne csak általánosítsanak téves következtetésekbõl .

Milák Brigitta békési festõ alkotása

A hazai cigányság helyzetének, jellemzõinek feltárására,
beilleszkedésüket segítõ tervek,
hatékony intézkedések kidolgozására vonatkozó feladat
évszázadok óta folyamatos
adósságként merült fel a hazai
társadalomtudomány minden
ágazatában. A cigányság elsõ
jelentõs mértékû magyarországi feltûnését a 14. században lezajlott balkáni török
hódításhoz kötik, amikor dél
felõl érkezett az elsõ nagyobb
bevándorlási hullám, majd a
18. század elsõ felében pedig
keletrõl jöttek újabb jelentõs
létszámú csoportok. Mindenekelõtt nem lehet elég nyomatékosan ismételni, hogy a
cigányság korábban egyiptomi
származására vonatkozó téves
hiedelmeket elõször Wályi
István, debreceni református
teológus 1753-54-ben a leideni
egyetem hallgatójaként cáfolta
meg, miután észrevette, leírta
az ott tanuló indiai diákok és a
hazai cigányság nyelvének
egyértelmû rokonságát. Ugyan
csak közismertek a Mária
Terézia uralkodása idején kiadott, a cigányságot mélyen
sértõ, erõszakos letelepítési,

közmunkás

Sajnos nem csak nekünk,
de valamennyi dolgozni
akaró embernek már csak
ez marad munkahely lehetõségnek. Talán még jó,
hogy ez a kis lehetõség is biztosított számunkra. Gondolok itt az ilyen és hasonló
pályázati lehetõségekre.
Nem könnyû ma már senkinek sem a helyzete, a
munka világábban. A pénz
mit keresünk, nos a „megélhetéshez kevés, az éhen
haláshoz meg sok”. Ahogy a
közmondás is mondja.
Ezzel a lehetõséggel kell
sáfárkodnunk.

szítjük. A Kemény István
vezette országos reprezentatív
cigányvizsgálat eredményei
szerint 1971-ben a 14 éven
felüli cigányok 39 %-a vallotta
magát analfabétának, és az
akkori 20-24 éves korosztály
mindössze negyede végezte el
az általános iskolát. Az ezredfordulót közvetlenül megelõzõ
évekre ezek a mutatók ugyan
jelentõs mértékû javulásról
tanúskodnak, de a továbbtanulási arányokban azonban
változatlanul szakadéknyi távolságok vannak a cigány és
nem cigány szülõk gyermekei
között. Az utóbbiak csaknem
60 % 1999-re az érettségit adó
középiskolákban tanul tovább,
míg a cigánytanulók alig
ötödérõl (19%) mondható el
ugyanez. A 8. osztályt végzett
cigány származásúak 60%-a
viszont szakmunkásképzõkben
tanult tovább, 12% sehol sem
tanult tovább. S tegyük hozzá,
ezek a százalékos arányok
kizárólag a felvettek és nem az
adott iskolatípus elvégzésérõl
tudósító
végbizonyítványt
szerzõk nagyságrendjét tartalmazzák!
Lakatos Gyula

Jól sikerült az elsõ
Nefelejcs Vigalom

A program keretén belül kapott helyet a Nemzetiségek napja
is, ahol gasztronómiai bemutató mellett kis mûsorral felléptek
a németóvodások. A tavaly megalakult Békési Román
Kisebbségi Önkormányzaton kívül minden kisebbségi önkormányzat képviseltette magát. A békési cigányság tyúkos

Kishírek a roma világból
FOGLALKOZTATÁS

KOVÁCS BÉLA

iskoláztatási rendelkezések,
melyeket manapság sokan hajlamosak egyértelmûen rasszista megnyilvánulásként jellemezni. Holott az adott kor, a
felvilágosult abszolutizmus tálcán kínálja az értelmezési kereteket: mindenkit adófizetõ
polgárrá és a férfilakosságot
pedig sorkötelessé kívántak
tenni. (Gondoljunk a 1764-es
madéfalvi veszedelemre, ahol a
katonáskodást megtagadó személyek az ágyúk torkolattüze
elõl menekültek Moldovába.)
1893-ban a Magyar Királyi
Statisztikai Hivatal külön
cigányösszeírást szervezett, s
adataik szerint a mai Magyarország területén megközelítõen 70 ezer cigányt
találtak. 1960-ban 56 ezer,
1980-ban 64 ezer, 1990-ben
142 ezer, 2001-ben 191 ezer
derül mindez ki a népszámlálási adatokból. Végül a legújabb adatfelvétel szerint 2003
kora tavaszán 600 ezer cigány
élt az országban. Még élesebb
kép rajzolódik ki a társadalmi
feszültségek természetérõl, ha
a fenti adatokat az iskoláztatásra vonatkozó tényekkel is
legalább töredékesen kiegé-

Áttörést kíván elérni a romák és a megváltozott munkaképességû, valamint fogyatékkal élõ emberek foglalkoztatásában a szaktárca
az elkövetkezõ években –
errõl Kiss Péter szociális és
munkaügyi miniszter beszélt
egy szakmai konferencián
csütörtökön a fõvárosban.

EMBERI JOGI
PROBLÉMA
Az Amnesty International
(AI) éves jelentése szerint
Magyarországon a rendõrség
bizonyos esetekben túlzott
mértékû erõszakot alkalmaz
tüntetõkkel és õrizetbe vettekkel szemben, a romákat
továbbra is diszkriminálják,
valamint emberi jogi prob-

lémát jelent a nõk elleni
erõszak – mondta Fodor
Márk, az AI Magyarország
igazgatója szerdán budapesti
sajtótájékoztatóján. Az Országos Cigány Önkormányzat (OCÖ) elnöke szerint a
romákkal szembeni elõítéletet, csak pozitív példák
bemutatásával lehet a háttérbe szorítani.

támogatni fogják, mert alkalmasnak tartják a feladat
ellátására. A 13 nemzeti és
etnikai kisebbség közül
egyedül a romák üdvözlik
Sólyom László államfõ döntését, a többi, más személyt
látna szívesen ombudsmanként.

MEGOSZLIK A
TÁMOGATOTTSÁG

Nem sikerült közös nevezõre
jutnia a Lungo Dromnak és a
Magyarországi Cigányszervezetek Fóruma (MCF)
választási szövetségének az
Országos Cigány Önkormányzat (OCÖ) csütörtökön
tartott közgyûlésén. A
Lungo Drom kivonult a
tanácsterembõl – közölte
Farkas Flórián, a párt vezetõje az MTI-vel.

Várhatóan mind az öt parlamenti párt támogatni fogja
Kállai Ernõt a nemzeti és
etnikai jogok országgyûlési
biztosa posztjára. Az MTInek a Fidesz, az MSZP, a
KDNP és az MDF több, név
nélkül nyilatkozó képviselõje
csütörtökön azt mondta,
hogy Kállai Ernõ kinevezését

NINCS EGYEZSÉG

káposztával, marhalábszár pörkölttel, és Horváth Pista kedvenc
legényfogó levesével kínáltak kínálták meg az érdeklõdõket. A
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat brindzás tésztát hozott, a
Német Kisebbségi Önkormányzat tablókon mutatkozott be. A
magyarságot képviselõ Nefelejcs Közhasznú Egyesület (a program házigazdái) ízletes marhagulyás és helyi specialitásként
reszelt tészta levest fõzött és kínált a vendégseregnek. L.Gy.

