
Ismét főzőnap Békésen a Vadvirág utcai rendezvény téren

Személy szerint nem foga-
dom el, hogy genetikailag
alkalmatlan a cigányság az
együttlétre, a társadalmiságra.
Generációk szenvedik az egy-
más ellen feszülő izmos viasko-
dásokat, s remegve figyelik,
hogyan söpör végig hullám-
ként az országon a cigányül-
dözés. Éjszakákon állnak őrsé-
get a falvakban a putrik előtt,
mert génjeikbe oltották: ne
higgy, ne bízz, hiszen annyi-
szor megcsalattak. Alan tas nak
ítélt vérünk – szellemünk név-
telenül szállt a fellegekbe a
gázkamrák kéményein a náci
ideológia igazolásaként, de
megbélyegzettként tartotta
nyilván másodosztályú állam-
polgárként a cigányokat a bol-
sevik diktatúra is. Nap -
jainkban ismét viaskodik az
újraélesztett gyűlöletkeltés a
másságra, feketékre, cigá nyok -
ra, mi a polgári demokrácia új

fogalmával ismerkedünk:
ombudsman, kisebbségi kere-
kasztal, cigány önkormányzat,
kisebbségi referens. Fó ru -
mokra járunk, mert divattá
vált meghívni cigányvezető-
ket, hogy e hazában is mutas-
son valamit az aktuális hata-
lom a külországoknak: íme, mi
törődünk a nemzeti ki sebb -
ségekkel, biztosítjuk a jo gai -
kat, igaz csak formailag. Ám a

kormányzati erők intézkedése-
in átsüt: nem bíznak a cigány-
okban. De már nem csu pán
saját rafináltságuknak tulajdo-
nítható, hogy olykor kénytelen
visszavonulni a csor bult jogok-
kal kecsegtető kormány, és
csupán a nevében a kisebbség
érdekeit hirdető hivatal. De ez
sem baj, hisz idefigyel Európa!
Viharral szemben evezünk.
Vitorlánkat azonban szeren-
csére már jó szelek is dagaszt-
ják. Ki kell tartanunk, nem
szabad megtorpanunk, nem
kényszerül he tünk térdre, a
cigány de mokrácia kapuja
előtt!                            L. Gy.

Viharral szemben evezünk
Kegyetlenül nehéz lesz fejünket felemelni, a fény felé
fordítani, hinni is, s elhitetni a világgal, hogy mint
minden más nép, mi is képesek vagyunk mindenre. Augusztus 9-én tartott tár-

gyalást a két fél a polgármes-
teri hivatal kistanácskozó ter-
mében. A Lazarus Kft. képvi-
seletében Gyetvai Gellért
igazgató, míg az önkormány-
zat részéről Izsó Gábor pol-
gármester, Váczi Julianna, a
Pénzügyi Osztály vezetője, a
Műszaki Osztálytól Nagy
József és Gál András, vala-
mint Csökmei László Erik
főépítész volt jelen a tárgyalá-
son. 

A felek szakmai alapon
minden vélhető kérdésben a
helyszínen meg tudtak egyez-
ni a munkálatokkal kapcsolat-
ban. Így a közeljövőben el is
indulhat az épület szükséges
felújítása annak érdekében,
hogy a Szent Lázár Alapítvány
és a Lazarus Kft. közösen
munkahelyeket hozhassanak
létre az épületben. Kezdetben
saját tőkét fektet be az alapít-
vány, de a későbbiekben sze-
retnének állami és pályázati

forrásokat bevonni a projekt-
be – mondta Gyetvai Gellért. 

Izsó Gábor polgármester,
aki egyben a kerület képvise-
lője is, elmondta: az épület
teljes körű felújítása mellett
az előzetes tervek szerint 30
személy foglalkoztatása való-

sulhat meg az épületben. Ezen
kívül más funkciót is szánnak
a volt általános iskola épületé-
nek: nappali melegedőt, illet-
ve információs központot hoz-
nának létre Internet hozzáfé-

réssel. Fénymásolási lehetősé-
gek mellett különböző infor-
matikai szolgáltatások is lesz-
nek. A volt iskolaépület így új
feladatkört kapna, és egy tel-
jes egészében más funkciót
töltene be a kerületben, csak-
úgy, mint a város életében. 

Ez a közösségi ház jól illesz-
kedik a jobboldali városveze-
tés peremkerületi fejlesztési
programjához is - tudtuk meg
Izsó Gábor polgármestertől. 

Lakatos Gyula 

Közösségi ház az általános iskolából
IZSÓ GÁBOR KÖRZETÉBEN IS TELJESÍT

Augusztus 25-én reggeltől késő estig tartott a mulatság. A
rendezvény keretén belül volt gyermekvetélkedő, karaoké ver-
seny, talán a legnézettebb is ez a műsorszám volt. A hagyomány -
őrző együttesek fellépése mellett a dobozi Fekete Gyémántok is
megtisztelte a rendezvényt műsorával. A programba jól illeszke-
det a már hagyománynak számító főzőverseny is. Számos család
és baráti kör nevezett, s mutatta meg a főző tudományát. Sok -
fajta ételkülönlegességet kóstolhattunk meg az alkalmi szaká-
csoknak köszönhetően.

A díjazás egységes volt, és a rendezők: Czinanó Tihamér,
Budai János, valamint id. Danó Gusztáv a Roma Oldalnak
elmondták, hogy szeretnék ha folytatása is lenne a program-
juknak. A szervezők hangsúlyozták, hogy magánemberként
rendezték meg a szombati programot. Magánszemélyek és
cégek egyaránt támogatták anyagilag a Roma Vigadalmat.



NINCS KÉPVISELET

Kállai Ernő rövidesen egyez-
tet a kisebbségi vezetőkkel.A
Miniszterelnöki Hivatal
(MeH) pár hónapja még azt
szerette volna, hogy szavaza-
ti jog nélkül kellene parla-
menti képviseletet biztosíta-
ni a kisebbségeknek. Kállai
Ernő kisebbségi ombudsman
ellenben úgy látja: szavazati
jog nélkül nincs képviselet -
írta a Népszabadság.

KOLDUSOK
ORSZÁGA LESZÜNK?

750 ezer gyermek találkozik
a szegénységgel. A sokgyer-
mekes családok 60 százaléka
a létminimum alatt él –
jelentette ki Ferge Zsuzsa.
Mint a szociológus elmond-
ta, a kormányzatok nem

igyekeztek védelmet kiépíte-
ni a legszegényebbek számá-
ra köztük a roma családokat.
Beszélt arról is: nagyon fon-
tos megakadályozni a sze-
génység átörökítését ember-
ről emberre.

FIZESSEN A MÁV!

A MÁV-nak fejenként fél-
milliót kell fizetnie. A bíró-
ság bizonyítottnak látta,
hogy a sajószentpéteri MÁV-
részleg jogsértő módon, szár-
mazása miatt vált meg nyolc
cigány alkalmazottól. A vas-
úttársaságnak kártérítésként
fejenként félmillió forintot
kell fizetnie a sértetteknek. 

KIKÉPEZVE

Elsősorban az elfogadásra és a
roma gyerekek iskolában tar-
tására koncentrált a nemrég

véget ért EQUAL- program,
amelynek keretében két év
alatt harminc roma fiatal szer-
zett pedagógusasszisztensi ké -
pesítést és dolgozott az ország
legszegényebb térségeiben. 

ROMÁK A SZIGETEN

A kelet-európai cigány kul-
túrköré volt a főszerep az
idén a Roma Sátor program-
jában a Sziget Fesztiválon. A
mintegy ezer férőhelyes sá -
torban egy teljes héten át
este héttől hajnali fél egyig
számos hazai illetve külföldi
zenész, táncos mutatta be a
roma kultúra szépségét,
értékét, sokszínűségét.

ÖSZTÖNDÍJ

A roma koordinációs bizott-
ság ösztöndíj pálxázatot ír ki
békési tanulók számára. 
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Ez az egész inkább tűnik
megszorításnak, mintsem
reformnak.A kormánynak
biztos hogy jó, de nekünk
romáknak vagy a sze -
gényebb rétegnek véle mé -
nyem szerint nem jó. Mert
mi van ha a hónap végén
leszünk betegek, ekkor
ugyanis már nemhogy a
kezelési vagy vízitdíjra nem
futja, hanem megélhetési
gondok vannak sok ház-
tartásban. Bevétel sze rint
biztos, hogy nagy pénz
folyik be a vízit díjak által,
de azt meg mire is fordítja a
kormány!?

Reform ide reform oda,
nekünk megélhetési gond-
jaink vannak. Egy újabb
fizetnivalót hoztak be,
egészségügyi reform ként.
Most már betegek is csak a
gazdagok lehetnek? Fizetni
itt, fizetni ott, ezt hallom.
Hátha megéljük azt, hogy
amit megígértek, be is
tartják. Gondolok az adó
csökkentésre, munkahelyek
terem tésére stb. Ha meg
kell a kórházi reform, miért
ilyen drasztikusan hajtják
végre, finomabban nem
lehetne? De egyébként
meg nem ezt ígérték.

Szomorúnak tartom, hogy
bár a kormány azt ígérte,
nem adják el az egész ség -
ügyet egy fura csavarral
mégis megtették. Fi zetünk
minden kór házi ke zelésért,
mintha szállodába lennénk,
fi zetünk akkor is ha a kór -
házból távozunk. Csak azt
nem értem, hogy amit eddig
be fizetünk az egészségügyi
pénztárba mint TB, az hol
van!? Ha most leszek beteg
miért is fizetek már megint?
Ha fizetni kell, akkor a TB-t
töröljék el, ne kétfelől fi -
zettessen meg minket, sze -
gényeket a kormány.

SZOBOSZLAI JENŐ
Vadvirág utcai lakos

BÓDÓCZKI
MAGDOLNA

tanító

KÖPÉNÉ
STUMMER ÉVA

álláskereső

Megkérdeztük

AZ EGÉSZSÉGÜGYI
REFORMRÓL A vizitdíj megalázó minden-

kinek, orvosnak és betegnek
egyaránt. Magát az elnevezést
is megtévesztőnek találom,
hiszen a rendszer egyik szerep-
lője sem gondolja, hogy egy
orvosi vizsgálat és kezelés 300

vagy akár 100 Ft-ot ér. Ha -
tására a betegforgalom kb. 15-
20 százalékkal csökkent a
szak rendeléseken. Kinek is
kell orvoshoz járnia? A beteg-
nek. Európai viszonyításban
sajnos hazánkban a legbete-
gebbek az emberek. Nálunk a
legalacsonyabb az átlagéletkor,
legmagasabb a szív és dagana-
tos betegségek száma és még
sorolhatnánk hosszasan. A
reform hatására kik nem
veszik igénybe leginkább a
szakrendeléseket? A legszegé-
nyebbek és a legelhanyagoltab-
bak. Cigányostól, magyarostól
egyaránt. Az orvosok admi-
nisztrációs terhei a vizitdíj
bevezetésével növekedtek, a
betegekre, a gyógyításra for-
dítható idő az viszont csök-

kent. Az orvosok jelezték,
hogy alkalmanként a betegek
nemtetszésének elszenvedő
alanyai lettek. Tapasztalják,
hogy nem kis számban vannak
betegek, akik nehezen tudják
kifizetni a vizitdíjat, hisz jöve-

delemmel sem rendelkeznek
(ígéretükkel ellentétben mun-
kát nem kínál a kormány, csak
reformot meg adót).

A kórházi fekvőbetegek
beutalási rendje sem világos.
Nekünk békésieknek, szegé-
nyeknek, romáknak, sok eset-
ben a gyulai kórház van kije-
lölve, mint ellátó intézmény.
Nehéz megérteni, hogy mi a
reform vagy gazdaságosság
abban, hogy a 9 km-re lévő
csabai kórház helyett a 25 km-
re lévő gyulai kórházat kell
igénybe venni, vagy a meg-
szült nőt a harmadik-negyedik
napon varrattal a sebében
miért kell haza engedni?! De
említhetném a felvételre je -
lentkező beteget, akit haza
küldenek, mert nincs üres ágy.

Van viszont várólista! A „re -
form” eredményeként ké sőbb
kerülnek a betegek műtétre,
mint azelőtt. Ha kimerítették
az OEP által engedélyezett
műtéti keretet, leállnak a
műtétekkel.

A kormány és az Egész -
ségügyi Minisztérium itt sem
volt őszinte és következetes az
állampolgáraival szemben.
Hogyan fogja így az egészség-
ügyi reform javítani a betegek
állapotát? Több évig vonták a
TB-járulékot sokunktól, mára
már többen nem rendelke-
zünk munkával, sok esetben
nem a munkavállaló hibájá-
ból. Mindegy mennyi járulé-
kot fizettünk be, most a vizit-
díjat – néhány kedvezményt
nem számítva – mindenkinek
le kell tennie az asztalra. 

Az egészségügyi „reform”
hatásait mind a saját bőrün-
kön tapasztaljuk vidéki em -
berek, munkanélküliek, sze-
gények, romák s a magyarság
egyaránt.        Lakatos Gyula

Az egészségügyi reform hatása
SZEGÉNYEKRE, HÁTRÁNYOS HELYZETŰ KISEMBEREKRE, ROMÁKRA,

A MAGYAR NÉPRE NÉZVE

A vizitdíj hatására üresen maradhatnak a kórházi ágyak

A középkorról nem mondható el, hogy túl sok szórakozást
biztosított volna az akkor élők számára. A gazdagabb réteg-
nek voltak úri szórakoztatásaik. A szegényebbek számára
viszont ha mással nem is, szegénylányokkal, és talán az adó-
behajtás örök izgalmával szórakozhattak. Ez egyébként úgy
látszik sajnos hagyományként megmaradt a mai kor számára
is. Ha viszont vándorcigányok érkeztek a faluba, az maga
ennek a kornak a mozija volt. Nem hetente szerdán, hanem
esetleg évente kétszer kéthétre (nehogy megártson a szegény
embereknek, vagy még megszoknák netán). Egyébként ahol
megbecsülték, megfizették, szépen honorálták fellépésüket,
ezeken a helyeken több alkalommal jelentek meg a vándorci-
gányok és szórakoztatták a falu apraja nagyját. A kártyavető
cigányok a nyomorgó, alultájékozott falulakók számára, akik
el nem hagyták lakhelyük határát, városban soha meg nem
fordultak, nos számukra a hírek, az újságok, piacok, vásárok,
a falvak és városok távolságát és közelségét hozták el.
Mindehhez még a jövő megismerését is ígérték a hiszékeny
népeknek. A cigányasszonyok jóslásaikkal hozták a jövőt is. A
papok a Mennyek országánál közelebbi jót aligha ígérhettek a
kártyajóslóknál, ezért az információért viszont keményen meg
kellett dolgoznia, fizetnie a bűnös parasztnak. Nem egy eset-
ben még az istenkáromlás vétkét, annak napfényre kerülését
is vállalták egyes roma asszonyok céljuk eléréséért, hogy a sze-
rencsétlen iskolázatlan paraszt a közelgő jóról vagy rosszról
közelebbit tudjon meg. Az ember rendszerint olyan bolond,
hogy szeretné tudni a jövőt, és hiszékeny is. Pontosan ezt
kihasználva a jósasszonyok tudatták is a „jövőt”. Mind -
eközben a cigánytábor különlegességként szolgált a falu élet-
ében, mert az új dolgok mindig érdekesek. Míg az asszonyok
jósoltak, a cigány férfiak csak ültek táboraikban a faluszélen,
pipázva a tüzek szélén.                                Lakatos Gyula

Vándorcigányok a
faluszélen

Ez év augusztus elsejétől különböző programokkal várták a
gyerekeket a közösségi házba. Többek között gitártanfolyam és
kézműves foglalkozások sora hívogatta az érdeklődő gyerekeket.
Készségfejlesztő, és korrepetációs jellegű játékos foglalkozások
is szerepeltek a Soványháti roma közösségi házba kilátogató
gyerekek napi programjaiban. Budai János munkatárs elmond-

ta, hogy igen nagy volt az érdeklődés a programok iránt. A gye-
rekek rajzversenyen, gyurmázásokon, csoportos versenyeken
vehettek rész.  Ezek a programok jól illeszkedtek az iskolakez-
déshez. A nagyobb inkább a zene iránt érdeklődnek.  Ki-ki a
gitározás alapjait tanulgatta, mások pedig énekelni. 

A Roma Koordinációs Bizottság vezetői elmondták, hogy a
sikerre való tekintettel lesz folytatása a kezdeményezésnek, sze-
retnék kiszélesíteni, kibővíteni a kínálatot.  Remélik, hogy egy
igen jó alapot raktak le, s ha -
gyományt tudnak teremteni e
tekintettben is. A bizottság
reményei szerint jövőre már
tapasztalatokkal gyarapodva
tudnak programot összeállíta-
ni a kilátogató gyerekek szá-
mára.            Lakatos Gyula

Foglalkoztatás
a közösségi házban

A ROMA KOORDINÁCIÓS BIZOTTSÁG
NYÚJTOTT ANYAGI TÁMOGATÁST


