A romák vannak a legnagyobb hátrányban Cigányságunk erõtlen
lépései
Magyarországon
Erdõs Norbert és képviselõtársai országgyûlési szin- ban romák – társadalmi és gaz- galmazott célok teljesítését.
fontos
ten próbálnak a roma lakosság lakhatási és megél- dasági integrációját. A tervek Magyarországnak
megoldandó
feladata
és
célja
a
az
egyes
területekhez
kapchetési életkörülményeire megoldást találni.
solódóan olyan mutatókat is
Erdõs Norbert országgyûlési
képviselõ szerint megoldására
várnak a cigányságot érintõ
legfõbb problémák, így az
oktatás, a foglalkoztatás, az
egészségi állapot és a lakhatás.
A romák magyarországi helyzetének
megítélésében
egyetértettek a honatyák és a
tervezetük is ennek függvényében készült el - hangoztatta Erdõs Norbert képviselõ.
Kérdésünkre, hogy kiket
céloznának meg a programmal,
úgy válaszolt, a feladatokat
elsõsorban területi (hátrányos
helyzetû térségek, települések)
és szociális szempontok (pl.
hátrányos helyzet, tartós
munkanélküliség, alacsony
iskolai végzettség), illetve ezek
metszete alapján határozzák
meg, a legfontosabb intézkedéseket parlamenti szinten

Erdõs Norbert országgyûlési képviselõ beszámolót tart

hozzák, amelyek hosszú távon
biztosíthatják a legszegényebbek – köztük nagy arány-

meghatároznak,
amelyek
mérhetõvé és értékelhetõvé
teszik a program által megfo-

roma népesség társadalmi, gazdasági integrációja feltételeinek
megteremtése, életkörülményeik javítása, a romák közszolgáltatásokhoz való hozzáférésének javítása, valamint a
romák és nem romák életkörülményei között kialakult
szakadék csökkentése, hosszú
távon megszüntetése. A megfogalmazott feladatok célja
továbbá, hogy a roma integrációs politika a gazdasággal és s
szociálpolitikával összhangba
kerüljön tervezésre, kialakításra, illetõleg végrehajtásra. Ennek érdekében az országgyûlés határozati javaslatai
a fent említett fõ probléma
feladatokat fogalmazza meg,
határozati
javaslatként
Magyarország
legnagyobb
kisebbsége, a romák számára. zárta értékelését Erdõs Norbert
parlamenti képviselõ. L. Gy.

Cigányságunk erõtlen kezdeményezéseirõl
hallunk gyakran, mi magunk is hangoztatjuk
oly sokszor, unos untalan. Kévébe kötve
eltéphetetlenekké lennénk. Óriási szellemi,
olykor szunnyadó erõ feszül ereinkben - ám
sajnos egymás ellen. Hangosan meditálok,
keresem az okokat, s képtelen vagyok elhinni,
Lakatos Gyula
hogy a mûveltség, az intelligencia hiánya
kárhoztatna csupán bennünket széthúzásra. Cigányokért mondunk imát! Olykor féltjük egymást! Könnyeket ejtünk társainkért. Mégis egymásba marunk sokszor! Felül kell emelkednünk származásokon, sérelmeken, kivagyiságon, egzisztencián,
de legfõképpen önmagunkon. Vajon sikerül-e valaha is? Ha nem,
elbukunk, elbotlunk, és akkor hiába a nemzetiségi rang, ha
maroknyi értelmiségünk széthúzásán megfeneklik a cigányság
életladikja. S nagyon sokan nem menekülhetünk vissza gondtalan, csóró gyermekvilágunk rózsaszínû álmaiba, mert rá kell
döbbennünk a kegyetlen valóságra. Fél évezred múltán is
cigányasszonyok százai fognak koldulni, mert perifériára
szorítjuk sok esetben saját magunkat. Gyermekeink éhezése,
embertelen körülmények közt való cseperedésük. De mégse rejtsük el tekintetünk, hisz homlokunkon a stigmánk, melyet
születésünk sütött ránk. Viselnünk kell a „C”-t, ezt a csúf
bélyegbetût, mely oly sokszor vádol, de ugyanakkor véd is, ám
egyben kötelez is arra, hogy míg le nem fogják szemünk, és míg
szót tudunk kiejteni a szánkon, kiáltsunk önmagunkért
büszkén, e maroknyi népért, a cigányságunkért.
Lakatos Gyula

Mindannyian jól vizsgáztak, brigádvezetõket képeztek Szarvason

Tizenkét békési roma szerzett brigádvezetõi képesítést Szarvason, az Equal program keretén belül – tájékoztatta lapunkat Hodálik Pál oktatási szakember. A februárban induló oktatáson, a Szarvasi
Tessedik Sámuel Népfõiskolán hat hét alatt sajátították el a követelményekben szereplõ tananyagot a hallgatók, s valamennyien sikeresen vizsgázták.
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Megkérdeztük
A KREATÍV HÁZ
ALKALMAZOTTAIT

LÁZOK ISTVÁNÉ
(Vilma)

Örülök, hogy munkához
jutottam, Másfelõl a
munkatársaim megismerhetnek, megtudthatják,
hogy
milyennek
is
vagyunk. Kollégáink elfogadnak, s mi örömmel
jövünk ide nap, mint nap.
Anyagilag is lendületben
tudunk maradni,. hisz
sokunk mái napig is a felnõtt gyermekeirõl gondoskodik. Csak köszönetett
tudok mondani Izsó Gábor
polgármesternek és Kovácsné Eszter vezetõnek
gyakorlati támogatásukért.

BALOG TIBORNÉ
(Hermina)

Nagyon jó, hogy személyválogatás nélkül kerültünk ide. Eszter szociális alapokon is döntött,
ami csak az õ bölcsességét
dicséri. Kevés munkahely
van ilyen, mint a Kreatív
Ház, mivel itt valóban
megbecsülnek bennünket,
elfogadnak a munkatársak
is. Ez ma nagy kincs és
fontos tényezõ munkahely
választás szempontjából.
A munkánk által a családi
életünk is stabilabbá vált.
Fontosnak, értékes embernek érezyük magunkat.

NAGY JÓZSEFNÉ
(Rózsi)

Köszönjük annak a személynek, aki közben járt, és
úgy tudjuk igen nagy érdeme van abban, hogy mi a
Hunyadi téren foglalkoztatásban részesülhetünk.
Nagy lehetõség, ha munka
létesül a városban, pláne ha
nõk tudnak munkába állni.
Mi nõk duplán vagyunk hátrányos helyzetben. A kereseti
lehetõség mindenki számára
jól jön ebben a nehéz világban, így a megnövekedett
rezsit is jobban tudjuk fizetni. Jó, hogy Izsó Gábor
polgármester is támogatja a
munkahely teremtést.

A vándorlás után végleg megállapodnának
Magyarország a cigány lakosság lélekszáma szerint Románia, Bulgária és Spanyolország után a negyedik helyen
áll. Magyarországon a legnagyobb kisebbség a cigányság. Az 1990-es népszámlálás
során 142 ezer magyar állampolgár vallotta magát cigány
nemzetiségûnek. Becslések
szerint számuk jelenleg 4-600
ezer fõ, egyes kisebbségi szervezetek azonban 7-800 ezres
lélekszámot is valószínûsítenek. A demográfiai változások trendjében az elöregedõ,
csökkenõ népességszám mellett a cigányság fiatalabb
korösszetételeivel is számolni
kell. Szétszóródva élnek a
romák az ország területén,
eloszlásuk nem egyenletes.
Magyarország 3200 települése
közül 2000-ben élnek: a
három északi megyében legnagyobb a népességük. Jelen-

tõsen megnõtt a városlakó
romák aránya, Budapesten a
romák száma 90 ezerre te-

hogy nem rendelkeznek anyaországgal, amely kulturálisan
és anyagilag támogatná õket.

százalékot. A második a
romanit beszélõ oláh cigányok, arányuk 20 százalék

Milák Brigitta békési festõnõ alkotása

hetõ. Nyelvi és kulturális
szempontból erõsen tagoltak.
A cigány kultúrának új keletû
az írásbelisége, gond továbbá,

Az úgynevezett romungro
magyar anyanyelvû cigányok
a
legnagyobb
csoport.
Arányuk meghaladja a 70

körüli. A harmadik csoport
elsõsorban az ország délnyugati régiójában élõ beás cigányok, akik archaikus román

nyelvet beszélnek. Arányuk
10 százalékos. Az oláh és beás
csoportoknál a anyanyelvhasználat visszaszorul. Jóval
hátrányosabb helyzetû úgynevezett oláh cigány népcsoportok érkeztek Havasalföldrõl, Moldvából a török
uralom végnapjai idején, az
elnéptelenedett vidékek betelepítésével egy idõben. Ebben az idõszakban már több
országgyûlésen szerepelt a
cigányügy, és Mária Terézia,
majd II. József kezdeményezésére, cigányokra vonatkozó törvényeket is alkottak.
Ezek célja elsõsorban a vándorló kóbor cigányok letelepítése volt.
1848-49-ben a cigányok
szerszámaikkal, hegedûikkel a
forradalom mellé álltak. A
cigányprímások híre így ismét
eljutott Európába.
Lakatos Gyula

Eredményes munka folyik a Romaügyi Koordinációs Tanácsban
A békési Romaügyi Koordinációs Tanácsban komoly
munka folyik, ezt a városi
önkormányzat is elismeri. A
Tanács a képviselõ-testület
áprilisi ülésére készített beszámolót, amelyhez a készítõk,
Mucsi András képviselõ, és a
tanács vezetése gazdag mellékletet állított össze. A Romaügyi Koordinációs Tanács
ellenõrzése alatt dolgoznak a
roma iskolai koordinátorok, (a
jól bevált Csengõszó program
folytatása) akik az Eötvös
József, valamint a Kistérségi
dr. Hepp Ferenc Általános
Iskolában látják el feladatukat. Egy további koordinátor a városi középiskolák
roma tanulóit segíti. A Tanács

Mucsi András a Romaügyi Koordinációs Tanács elnöke összefoglalta
a féléves munka eredményeit

két vezetõje elmondta: az
iskolai koordinátorok hídszerepet töltenek be az önkormányzat, az iskola és a cigány
családok között.
Sikerként könyvelhetõ el,
hogy a helyi járatú buszon egy
buszkísérõt állított be Kovács
Gusztáv személyében. A buszon az iskolás gyerekek között erõsödött a fegyelem, van
igény erre a szolgáltatásra.
Lakatos Gyula elmondta: a
Hunyadi téren hamarosan
indul
foglalkoztatás
a
Közösségi Házban, ahol szociális ellátások mûködtetésére,
halmozottan
hátrányos
helyzetû családok felzárkóztatására lesz lehetõség. Eddig
a Roxi Dance Club és a Hit

gyülekezeti közösség mûködött ott, erre a jövõben is
lesz lehetõség sõt a létesítmény gazdagodhat egy vizesblokkal is. Amit közösen
használhatnak az említett
szervezetek. Az errõl szóló
szerzõdést már több mint egy
hónapja papírra is vetteték az
illetékes felek. A közösségi
házban a Szent Lázár Alapítvány munkahelyeket teremt halmozottan hátrányos
illetve roma phszihés betegek
számára. Mucsi András képviselõ befejezésül elmondta,
hogy már készülnek a tervek a
Hunyadi játszótérrel kapcsolatban. A közeljövõben tájékoztatja oldalunkat a tervezet
haladásáról.
L. Gy.

Kishírek a roma világból
ROMA MUNKAÜGY
A magyarországi munkaképes
romák csupán tíz-húsz százalékának van lehetõsége munkába állni – mondta Kiss Péter
szociális és munkaügyi miniszter a Roma Polgárjogi Alapítvány budapesti Tavaszköszöntõ Fesztiválján nemrégiben.

SPECIÁLIS
TÁMOGATÁS
Az esélyegyenlõséget is növelni kívánja a gazdasági tárca
azzal, hogy pályázatot hirdetett a hazai roma mikro-, kisés középvállalkozások piaci
esélyeit javító fejlesztéseik és
beruházásaik támogatására.
Mint a kiírásból kiderül: a
már mûködõ vállalkozások
ingatlanfejlesztéseit, gép-,
berendezés és haszongépjármû-beszerzéseit, informatikai
fejlesztéseit támogatja a

pályázattal a Gazdasági és
Közlekedési Minisztérium.

XIII. Roma Kulturális Napon
Nagykanizsán.

KEMÉNYEBB
FELLÉPÉST

180 ÉVE HALT MEG
BIHARI JÁNOS

Egyre erõsödik a zsidók és
cigányok elleni ellenszenv,
több alkalommal fizikai
támadásokra is sor került,
ezért szükséges, hogy a politikai pártok összefogásával
határozottan lépjenek fel a
szélsõségek ellen.

Száznyolcvan éve, 1827. április
26-án hunyt el Bihari János
zeneszerzõ,
cigányprímás,
ahogy Liszt Ferenc írta róla: „a
cigány virtuozitás legismertebb,
legünnepeltebb képviselõje.”

EGÉSZSÉGÜGYI
REFORM
Magyarországon az uniós
átlagnál hat évvel alacsonyabb a születéskor várható
élettartam, és a romák
helyzete ennél még rosszabb,
ami nemcsak egészségügyi,
hanem
élethelyzet-javító
komplex programokkal szüntethetõ meg – hangzott el a

CIGÁNYGYÛLÖLET
Az intelligens romák többsége, ha csak teheti, elbújik,
nem szívesen vállalja, vagy
vallja be származását. Õk
ugyanis sokkal jobban érzik
azt az erõsen fajgyûlölõ
hangulatot, amivel a magyar
emberek körbeveszik a roma
kisebbséget – mely egyébként
hazánk legnagyobb kisebbségi
csoportja is egyben. Diplomás
romákat kérdeztünk a mindennapjaikról.

Internet kell
Az információ elengedhetetlen feltétele a tudásnak, ezáltal a
hátrányos helyzet? csoportok, a romák társadalmi beilleszkedésének, használjuk fel erre a modern technika, az internet
vívmányait – hangoztatta Lévai Katalin (MSZP), az Európai
Parlament jogi bizottságának a tagja, az úgynevezett Európai
Roma Fórum elnöke szerdán Brüsszelben az általa rendezett, az
internet szerepe a romák társadalmi integrációjában témájú
eszmecserén. „A Roma Koordinációs Tanács is mindent
megtesz azért, hogy a cigányság közelebb kerüljön az informatikához, a világhálóhoz. A Hunyadi téri Közösségi Házban
talán már idén elindulhat az Internet szolgáltatás..

