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Válogatott szidalmakkal illette 
Dógi János elnök a megyei cigány 
önkormányzat több képviselıjét, 
majd egy kilincset is hozzájuk 
vágott a jelenlevık elmondása 
szerint. 
 
Éri Lajos, Ficz Gyula és Mezei Tibor 
kezdeményezésére győltek össze, 
hogy megvitassák a tagok és az elnök 
között felmerült problémákat.  
- Egyszemélyi a vezetés, mi még a 
legszükségesebb információhoz 
sem férünk hozzá - hangoztak Éri 
Lajos képviselı szavai. Dógi János 
elıször ıszinteséget kért tılünk. 
Majd elmondta, hogy ı építkezni 
akar. Késıbb viszont minısíthetet-
lenül trágár kifejezésekkel illette a 
képviselıit és családtagjaikat. Rá-
adásul homoszexuálisnak is nevez-
te egyik munkatársát, persze ı nem 
így fogalmazott - emlékeztek visz-
sza az érintett képviselık. Késıbb a 

képviselık szerint Dógi János 
egy képviselıtársát akarta 
megdobni egy kilinccsel, de 
csak Balogh Krisztiánt, saját 
munkatársát sikerült eltalálnia 
- közölte többek közt a 
beol.hu. Dógi János elnök a 
Romanetnek viszont úgy rea-
gált, meglátása szerint a kiala-
kult helyzetben az jelentheti a 
kényszerő, de egyetlen megol-
dást, ha a Békés Megyei Ci-
gány Kisebbségi Önkormány-
zat feloszlatja önmagát. 
(Annak ellenére ragaszkodik Dógi 

az önkormányzat feloszlatásához, 

hogy a képviselıtársai határozottan 

visszautasították ezt.) és az új vá-
lasztások után megújult személyi 
összetételben és az eredetileg fel-
vállalt célkitőzésekkel lát munká-
hoz. Azt egyenlıre nem tudni, hogy 
erre a kezdeményezésre mikor ke-
rülhet sor. Annál is inkább mivel 

törvényes kereteken belül alakult 
meg a mai vezetés, a Békés Megyei 
Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
feloszlatása akkor lehet sikeres, ha 
a kilenc tagú testületen belül minı-
sített többséget kap a javaslat. Az-
az, legalább öten támogatják ezt a 
kezdeményezést. S mint tudjuk, a 
testület nem tud az elnökkel együtt 
dolgozni.                     Lakatos Gyula 

 Közmunkaprogramra pályázott és nyert Békés önkormányzata 

Újabb közmunkaprog-
ramra adott be pályá-
zatott a város. 21 fı 
foglalkoztatását olda-
ná meg öt hónapra a 
pályázati úton elnyert 

mintegy 10 millió forint, amely intenzív 
támogatottságú, mindösszesen 5 százalék 
önerıt igényelt! A közmunkaprogramban 
végzett tevékenységek: belterületi utak 
fenntartása, parkrendezés, kézi és gépi ka-
szálás, nádvágás ami megvalósulna többek 
közt, tudtuk meg többek közt Izsó Gábor 
polgármestertıl .                        Lakatos Gyula  

Dógi János Békés Megyei Cigány Kissebségi Önkormányzat elnöke 

Izsó Gábor polgármester beszélget a közmunkaprogram dolgozóival 
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Összefogással emelkedhetne fel a cigányság 
- A magyar társadalom egésze válságban 
van, a legtávlatibb cél sokaknak mindösz-
sze a túlélés. A roma közösségeknek ele-

ve semmi tarta-
léka nem volt a 
túléléshez, hi-
szen amíg  a 
rendszerválto-
zás be nem kö-
vetkezett, szinte 
teljes egészében 
foglalkoztatott 
volt, azóta szin-
te teljes egészé-
ben munkanél-
küli lett. Nem 
véletlen tehát, 
hogy döntı 
részben a társa-
dalom legsze-
gényebb rétegé-
hez tartozunk 
többségük, mint 
ahogy az sem, 
hogy az egyes 
leszakadó cso-

portok elkeseredésükben hajlamosak egy-
mást okolni a kialakult helyzetért. Látni 
való a cigányságon belül felnıtt egy 
olyan generáció, amely oktatásból a leg-
rosszabbat kapta, és eleve kimaradt a fog-
lalkoztatásból. Kilátástalan helyzetünkért 
azok a fı felelısek, akik eddig, csak a 
nyomor vámszedıinek, élısködı szerve-
zeteknek, kedvezı romaprogramokat hoz-
ták létre, illetve azok a döntéshozók, akik 
nem hallották meg a mélyszegénységbıl 
folyamatosan hangzó segélykiáltásokat. 
A megoldás véleményem szerint csak is 
az integráció lehet. Demagógia mindent 
az anyagilag és jogosítványok terén is 
eléggé eszköztelen Cigány Kisebbségi 
Önkormányzatok és annak elnökein szá-
mon kérni. A cigány önkormányzatiság 
csak is akkor tud hatékonyabb szabályzó 
és közösségszervezı szerepet betölteni az 
etnikai közösségen belül, ha tevıleges és 
egyenrangú partnerre talál a kormányban, 
de a települési önkormányzatokban a pol-
gármesterekkel, a civil szférában és az 
egyházakban is egyaránt tevıleges part-
nerekre van szükségünk.    Lakatos Gyula 

    Új megyei  
       cigány  
     szervezet  
Nemrég Éri Lajos, Ficz 
Gyula és Mezei Tibor 
elnökletével megala-
kult egy új megyei ci-
gány szervezet, Békés 
Megyei Roma Szerve-
zetek Szövetsége né-
ven. Egyenlıre a szer-
vezetnek tíz települé-
sen vannak tagjai. A 
szervezet céljának te-
kinti a cigányság érde-
keit szolgálni politiká-
tól függetlenül. 

 Pályázati felhívás roma vállalkozások részére 
Augusztus 29-ig lehet még 
pályázni a hazai roma 
mikro -, kis és középvál-
lalkozások piaci esélyei-
nek, versenyképességüket 
javító fejlesztések, beruhá-
zások támogatására.  A 
Nemzeti Fejlesztési és 
Gazdasági Minisztérium 
(NFGM) a Kis és Közép-
vállalkozói Célelıirány-
zatból (KKC) 300 millió 
forint keretet különített el 
erre a célra. Pályázni lehet 
gépek, berendezések be-
szerzésére, ingatlanépítésre, bıvítésre, 
informatikai fejlesztésre, haszongépjár-
mővek vásárlására, minıségbiztosítási 
rendszerek, szabványok bevezetésére, a 
piacon való megjelenés támogatására a 
kiírásban maximált összegben belül. 
Az elnyerhetı támogatás mértéke a 
projekt elszámolható költségének leg-

feljebb 65 százaléka, a 33 leghátrányo-
sabb helyzető kistérségben megvalósu-
ló pályázatoknál az arány 80 százalék. 
Becslések szerint a támogatott pályáza-
tok száma 90 - 100 között lesz. A rész-
letes pályázati felhívás az alábbi linken 
található meg: http:/www.nfgm.gov.hu  
                      Forrás: Békési Önkormányzat 

 Elmuzsikálták      
  a támogatást 

A meglévı számlák tanúsá-
ga szerint ételre - italra, 
muzsikára és benzinre köl-
tötte a Heves Megyei Ci-
gány Önkormányzat veze-
tése a Heves Megyei Ön-
kormányzattól kapott hét-
millió forintot. Az ellenzéki 
tagok hőtlen kezelés gyanú-
jával rendırségi feljelentést 
tettek.                     Forrás: hírtv 

Főkaszálást vállalok 

A kép csak illusztráció 
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Magam részérıl 
köszönöm a kér-
dést, de igazából 
jól elvagyok s nem 
igen várom még az 
iskolát. Játszani 
nagyon jó, jobb 
azért mint tanulni. 
 

 

Most még jobb az, 
hogy nem kell ta-
nulni. Ráér még az 
iskola úgyis sokáig 
fog tartani. Együtt 
szoktunk játszani 
általában nap mint 
nap, késı estig.    
 

 
Én is szeretek 
játszani nagyon, 
de én most leszek 
elsı osztályos és 
nagyon várom 
már milyen is az 
iskola. Félni nem 
félek tıle. 

 

Nem igazán vá-
rom, én azt sem 
bánnám ha még 
késıbb lenne az 
iskola kezdése. A 
játékot választa-
nám ha lehetne 
dönteni benne.  

Az Országos Cigány Önkormányzat 
                elnökének levele 

Kolom-
pár Or-
bán az 
O r s z á -
gos Ci-
g á n y 
Önkor-
mányzat 
e lnöké-

nek nyílt levele Gyurcsány Fe-
renc miniszterelnökhöz és Or-
bán Viktorhoz, a Fidesz elnöké-
hez íródott. 
 
A szervezet 
elnöke nyu-
g a l o m r a 
i n t e t t e 
Gyurcsány 
F e r e n c e t , 
aki egy ko-
rábbi inter-
jújában a 
Franciaor -
szágban ha-
sonló éhség-
lázadás itt-
honi elkerü-
lését hang-
s ú l y o z t a . 

„Csak olyan kormánynak kell fél-
nie az éhséglázadástól, amely a 
szegénységben, kirekesztettségben 
élık gond-
jait kizáró-
lag segé-
lyekkel kí-
vánja or-
vosolni” - 
szólt Ko-
lompár el-
nök intel-
me. Majd 
kéri, hogy 
ezzel ne 
riogasson, 
és ne ál-
l í t s a 
szembe egymással a társadalom 
roma és nem roma, szegény és 
nem szegény tagjait Gyurcsány 
Ferenc. Az ÖCO elnöke továbbá 
javaslatainak támogatására kéri 
Orbán Viktort, a Fidesz elnökét, 
amennyiben az ígéreteken túl is 
vállalja, hogy kormányra kerülve 
garantálja a romák számára a 
munkát(és nem a segélyrendszert) 
és az oktatás lehetıségét a hazai 
cigányság számára. Forrás: www.epa.oszk.hu 

  A parlamenti pártok nem hagyják  
        magára a roma közösséget 
Mind az öt parlamenti 
párt támogatta a nem-
zeti és etnikai kisebb-
ségi jogok országgyő-
lési biztosának beszá-
molóját. Mely 
szerint fıleg a 
cigányság ese-
tében jelen van 
Magyarorszá-
gon a diszkrimi-
náció. Szászfalvi 
László (KDNP) sze-
rint az államnak igenis 
van felelıssége, nem 
vonulhat ki bizonyos 
területrıl, többek kö-

zött az oktatás és lak-
hatás biztosításából. 
Véleménye szerint 
ezenkívül törekedni 
kell a kisebbségek 

parlamen-
ti képvise-
l e t é n e k 
m e g t e -
remtésére. 
T e l e k i 

László, az MSZP poli-
tikusa kiemelte,hogy 
különösen az oktatás 
és a foglalkoztatás 
terén jelenik meg a 
rejtett diszkrimináció, 

ami a cigányokat érin-
ti. Ugyancsak hozzá-
szólt Farkas Flórián 
Fideszes vezérszónok. 
- A tapasztalatok azt 
mutatják, hogy  a ha-
tóságok sokszor hátrá-
nyosan bánnak a cigá-
nyokkal - mondta a 
képviselı. Farkas Fló-
rián ehhez kapcsolód-
va kiemelte: üdvözlik 
a kisebbségi om-
budsmannak a cigány-
ság helyzetének orvos-
lására irányuló elkép-
zeléseit.            L. Gy.  

Megkérdeztük 
A készségfejlesztı, játékos program 
résztvevıit a közelgı iskolakezdés-  
             rıl, mi a véleményük 

 Szilágyi Jenı 

   Rácz Alex 

Horváth Mihály 

  Rácz Márk 

    A Békési Újság Roma Oldala  
            havonta megjelenı,  
        ingyenes roma folyóirat 
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  Új munkahelyek az Esély Házban Békésen a Hunyadi téren 

Új foglakoztatási engedélyével 
július 18-ától teljes kapacitással 
elindult a Hunyadi téri volt isko-
lában a Szent Lázár Alapítvány 
Esély Ház nevő nappali ellátó és 
foglalkoztató intézménye.  
 
Békésen immár a harmadik intéz-
ményét nyitotta meg az alapítvány, 
ezzel a város egyik legnagyobb 
foglalkoztatójává vált. A most fel-
vett létszámmal már 90 szociálisan 
rászorult helyi lakosnak nyújt 
hosszú távon állandó segítséget. 
Az újonnan alkalmazott emberek 
nagy része évek óta nem tudott 
elhelyezkedni, sokan igen rossz 
anyagi helyzetben voltak, ami 
mostantól biztosan javulást mutat 
majd. Többen már közel két éve 
vártak a bekerülésre, ami végre 
elérkezett számukra. Az egyik leg-
hátrányosabb kistérségben ezzel 
éppen azok jutottak munkához és 
egyéb segítséghez, akik a legin-
kább rászorulnak. Az önkormány-
zat által átadott iskola úgy lett át-
alakítva, hogy hatvan ellátott és a 
hozzájuk tartozó szakszemélyzet 
befogadására is alkalmas legyen. 
Így jelenleg két intézmény kap 
helyet a régi, de patinás épületben 
- az új mellett a korábban alapított 
Kreatív Ház is ide költözött—
mondta el megkeresésünkre Dancs 
Ildikó az Esély Ház munkatársa. 
Hozzátette, bekerülési feltétel volt 
többek közt, hogy pszichiátriai 

beteg legyen, rászorult legyen, 
rendszeresen tartsa a kapcsolatot 
az intézményünkkel. A rendszeres 
kapcsolattartás azt jelentette ez 
esetben, hogy legalább 30 naponta 
egy személyes megjelenésen vett 
részt a jelentkezı. Viszont az új 
jelentkezık többsége hetente leg-
alább egyszer lejelentkeztek. A 
felvett új munkatársaknak a 25– 
30 százaléka roma származású, 
mindenkinek esélyt biztosítunk 
így. Az elsı héten integrációs he-
tet tartottunk, mely gyakorlati fel-
adatokból, munkavédelmi, tőzvé-
delmi szabályokról, munka tör-
vénykönyvének ide vonatkozó 
szabályairól szóló felvilágosító, 

tájékoztató elıadásokból, csoport-
foglalkozásokból ált. A gyakorlati 
feladatoknál vizsgáltuk a munká-
hoz való hozzáállást, munkafe-
gyelmet, kézügyességet, monotó-
nia-tőrést, tanítási képesség vizs-
gálatból állt. Az új munkavállalók 
közül többen is kitőnnek kiváló 
kézügyességükkel. Érdekes volt 
látni, hogy azok az emberek akik 
jól szerepeltek a feladatok végre-
hajtásában segítették a többieket. 
A hét végére már kialakult egy kis 
csapat. Lassan kialakul, hogy kire 
milyen munkát lehet bízni, kide-
rül, hogy ki mihez ért - zárta érté-
kelését oldalunknak a szakember, 
Dancs Ildikó.                       L. Gy. 

Az új munkavállalók egy része Izsó Gábor polgármester társaságában 

 

A Cigány Közösségi Házba, 
a Soványhát 11. szám alá 
várnak minden érdeklıdı 
gyereket augusztusban, aki 
készségfejlesztı, játékos ve-
télkedı, csoportos foglalko-
zásokon szeretne részt venni. 
Érdeklıdni Budai Jánosnál 
lehet vagy telefonon: a 06 
(66) 411-460 számon. 
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