2008. július

Havonta megjelenı, ingyenes roma folyóirat

www.bekesiujsag.atw.hu

Hírek, tájékoztatások a Békési Cigány Kisebbségi
Önkormányzat legutóbbi Júniusi ülésérıl

Az ülés elején Czinanó Tihamér,
Farkas Mihály, id. Rácz Rezsı,
Reszelı Károly és Balog Krisztián
képviselık határozatban döntöttek
a közmeghallgatás elnapolásáról.
Ezt követıen a városi Szociális
Szolgáltató Központ vezetıje,
Nagy György Miklósné adott
munkájukról tájékoztatót többek
közt elmondta: 10 szolgáltatásuk
van mely 60 fıt tud foglalkoztatni, szakosított illetve alapellátások
formájában. Almási Gyöngyvér, a
Gyermekjóléti Szakszolgálat fımunkatársa ismertette munkájuk
fontosságát, mely mind a gyermekek jobb esélyeinek növelésére
irányul. Az Ügyrendi és Lakásügyi Bizottság elnöke Mészáros
Sándor képviselı tájékoztatta a
kisebbségi önkormányzat képviselıit a város lakáshelyzeteirıl,
megoldási lehetıségeirıl illetve
esetleges problémákról is. Mindezt követıen a képviselık heves
vitában bizalmatlansággal
illették
egymást, köszönhetı
többek
közt a múlt év
költségvetésének el nem
fogadása körül
kialakult nem
egyetértésnek,
immár sokadjára. Id. Rácz Rezsı
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Június 6-án Békés város polgármesteri Hivatal kistanácskozó
termében tartotta soron következı ülését a BCKÖ.

A Békési Cigány Kisebbségi Önkormányzat képviselıcsoportja

képviselı kifogásolta a szolgáltató
ház rezsi költségeit, ugyanis sokallja több társával a 50-60 ezer
Ft-os számlát telefon illetve villany formájában. Állítása szerint ı
maga csak egyszer volt kint, de
nem érti, hogy milyen munka folyik ott. Hisz egyetlenegy pályázatott sem adtak be, és nem érti
miért nem tájékoztatja a képviselıit az elnök az eseményekrıl
ezt a tényt más képviselık
is hiányként emlegettek.
Czinanó Tihamér, a BCKÖ
elnöke elmondta, pályázatott valóban nem adtak be
egyet sem, de ígérte elmondja miért nem. Véleménye szerint ez csak egy
újabb kötözködési lehetıség
a személye ellen, egyes képviselıktıl. Be kellene a képviselıknek is járniuk a szolgálta-

tóházba, s akkor tudnának az ott
zajló munkáról. Az ülés hátralevı
szakaszában a képviselık szavaztak az Epreskerti és a Hunyadi téri
óvodák támogatásáról, és egyhangúan 10 ezer - 10ezer Ft-ot szavaztak meg a két óvoda támogatására. A mezıberényi sportnapra
100 ezer Ft-ot szavazott a grémium.
Farkas
Mihály képviselı
ugyan
megszavazta
de,
hangot
adott azon véleményének,
mely szerint
lehetett volna
a rendezvény
békési színhelyen is, így véleménye szerint talán több békési roma
család is részt vehetett volna rajta.
Lakatos Gyula
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Roma Oldal

Dr. Horváth Karolina romaügyi referens járt Békésen

Főkaszálást vállalok

Szarvason, Békésen és Békéscsabán járt az Igazságügyi
és Rendészeti Minisztérium antidiszkriminációs hálózatának romaügyi referense, Dr. Horváth Karolina, valamint munkatársai, többek közt Dr. Lukácsi Krisztina, a
Békés Megyei Igazságügyi Hivatal Jogi Segítségnyújtó
Szolgálatának osztályvezetıje.
A romák esélyegyenlıségének biztosítását célzó intézkedések körében az
igazságügyi tárca 2001 októberétıl mőködteti – az OCÖ-vel, illetve a kormányzati romapolitikáért felelıs minisztériummal (SZMM), továbbá a
MEH Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Fıosztályával együttmőködésben – a
roma Antidiszkriminációs Ügyfélszolgálati Hálózatot. A hálózat olyan jogsegélyszolgálat, amely kifejezetten azokra az ügyekre terjed ki, ahol az ügyfelet roma származása miatt érte jogsérelem. E megbízás az ügyvédékkel
jogi tanácsadásra, iratszerkesztésre, diszkriminációs ügyben perindításra,
valamint bíróság elıtti képviseletre terjed ki. Az ügyvéd a képviseletet szakmai meggyızıdésének megfelelıen látja el, a szolgáltatást ingyenesen
nyújtja, az ügyféltıl semmilyen juttatást nem fogadhat el tudtuk meg a szakemberektıl. A hálózat munkatársai 2006-2007. évben több mint 3000 alkalommal jártak el a panaszosok ügyeiben. Leginkább munkajogi, polgárjogi,
és büntetıjogi esetek fordultak elı. Harminc, hálózatban dolgozó ügyvéd 45
településen tart ügyfélszolgálatot. Számukra minden évben egy-két napos
továbbképzést tartanak. Az ügyfélfogadás pontos elérhetıségeirıl az ügyfelek a minisztérium honlapján, illetve a tárca ingyenes, a nap 24 órájában
elérhetı zöld számának tárcsázásával is szerezhetnek információkat: 06 (80)
244-444. Az elérhetıségek olvashatóak az Országos Cigány Önkormányzat
Lakatos Gyula
és a Romaweb honlapján is!

Egyre nagyobb lyuk az
államkasszában?!

Elfoglalta új helyét a
Szent Lázár Alapítvány két szociális
ellátója (Kreatív Ház,
és az újonnan alakult
Esély Ház) a Hunyadi téri volt iskolában.
A költözéssel egy
idıben 30 új embert vettünk fel ellátásba, akik egy-két hónapon
belül munkát is kapnak az alapítványnál. A közeljövıben a
meglévı feladatainkon felül olyan szolgáltatásokat akarunk kínálni e városrészben lakóknak, amelyek az ı mindennapjaikat is
segítik: internet, fax, fénymásolás, és más információs szolgáltatásokkal. Ugyanakkor sajnálattal vettük tudomásul, hogy a
környéken lakók közül egyesek nem veszik figyelembe, hogy
éppen nekik akar segíteni az intézet, és továbbra is szembesülünk kellemetlenségekkel: ablakok törnek be, vasakat lopnak el
tılünk. Az épület biztosítását így kutyákkal, riasztórendszerrel,
Gyetvai Gellért
illetve képrögzítı kamerákkal is figyeljük.
Fotó: Lakatos Gyula

A tények azt mutatják, hogy a nyugdíjrendszerbıl származó éves hiány 1,3
százaléka a magyar GDP-nek. Ezt a
lyukat évrıl évre az államkaszából kell
betömni. Ma a nyugdíjrendszer nettó
kötelezettségvállalása (azaz összeg,
amelyet a dolgozók már befizettek, de
még nem kapta kézhez a nyugdíjas) a
GDP 184 százaléka. Ez az összeg ráadásul évrıl évre növekszik, azaz a
rendszer
elıbb
vagy utóbb össze
fog omlani. Mivel
egyre
kevesebb
ember dolgozik,
viszont annál több
embert kellene az
ık adójukból (befizetéseikbıl) eltarForrás: romnet
tani.

Beköltöztünk

Roma Oldal
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Új forráskiadvány a Békés megyei cigányságról
Források a Békés megyei cigányság történtéhez
(1768-1987)
címmel jelent meg a
Békés Megyei Levéltár forráskiadványa,
amelybıl képet kaphatunk a cigányság
életérıl.
A Békés Megyei Levéltár munkatársainapi munkájuk melletttöbb éven keresztül
győjtötték a cigányságra vonatkozó dokumentumokat. A győjtés során elıbukkant
iratokból
Kereskényiné Cseh Edit
válogatta össze a kötet
anyagát. A források
sora az 1768-ban kiadott rendeletekkel és
összeírásokkal kezdıdik. A könyv olvasója
pontos képet kap a

XVIII. század elején Békés megyében letelepedett cigányok számáról, foglalkozási dokumentumok hitelesen mutatják be a letelepedett és vándorló cigányság helyzetének alakulását, az együttélés
hétköznapjait, az adódó konfliktusokat. A kötetben közlik a még
archaikus viszonyokat tükrözı,
1957-es országos felmérés teljes
megyei anyagát, majd az 1960-as
években kibontakozó új cigánypolitika megvalósítása során keletkezett, kimondottan adatokban gazdag forrás együttes. A kötet olvasója megismerheti a vonatkozó
statisztikai adatokat,a cigányság
társadalmi összetételét, a foglalkoztatási, oktatási és lakásviszonyokat. Minden megyei településrıl külön–külön sok új információt
adnak a Békés megyei cigányság
három évszázadának történetérıl.
A források értelmezését segíti Erdész Ádám levéltári igazgató bevezetı tanulmánya.
Lakatos Gyula

Egyenes beszéd
Farkas Flóriánnal és Ürmös Andorral
A romák körében
tapasztalható óriási
mértékő munkanélküliségrıl és a cigánytelepek felszámolásának tervérıl
beszélt nemrégiben a
Magyar ATV adásában Farkas Flórián fideszes parlamenti
képviselı, és Dr. Ürmös Andor, az
esélyegyenlıségi tárca roma integrációs
fıosztályának vezetıje. Farkas Flórián
szerint - aki a Lungo Drom elnöke is sem a Medgyessy-, sem a Gyurcsánykormány idıszakában nem volt olyan
költségvetési tétel, amely kifejezetten a
cigányság élethelyzetének a javítását
segítette volna elı, vagy szolgálta vol(RomNet)
na.
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Szakmai segítség a festésben a Hunyadi téri óvodának
Május 30-án ballagtak a kisóvodások a Hunyadi téri óvodából.
Az intézmény vezetı óvónıje,
Tokai Ferencné köszöntött minden
érdeklıdött, majd megköszönte a
szülök egész éves segítségét, kiemelve Unyatyinszki Izabella, Lakatos Gyuláné és Herceg Zoltáné
segítı munkáját. Majd ünnepélyes
keretek közt elbúcsúztatták a szeptemberben már iskolába lépı gyerekeket. Ide
kapcsolódó
hír,
hogy
egy magát
megnevezni
nem kívánó
szülı egy
színes nyomtatót (mert nem volt
az óvodának) adományozott az
óvoda számára. Egy festı vállalkozó pedig vállalta volna az óvoda
egy részének kifestését díjtalanul.
Mindez Megyeriné Surman Angelika közbenjárásának köszönhetıen jött volna létre. Ugyanakkor
Izsó Gábor polgármester közölte a
város részérıl, hogy a
békési Lisz
Kft is hajlandó a segítségre s valószínősíthetı,
hogy a Kft.
fogja az egész
óvodát kifesteni a szeptemberi tanévkezdésre-tájékoztatott minket
Izsó Gábor polgármester.
L.Gy.

Azonnali lépésre volna szükség a kormánytól

Forrás: hirlevél.hu

- Varga Mihály (Fidesz alelnöke) sze- jon. Ezer liter benzin esetében a jöverint van mozgástér a benzin jövedéki déki adó ma 412 euró, míg az unió
elvárása 359 euró s
adójának csökkentésére. A benzin jövedéki
ez 2010-ben is
adójában ma felette
ennyi lesz. Tehát
vagyunk az elvárt
van mozgástere a
uniós szintnek, és
kormánynak, hiszen az a 2003-as
nincs olyan tényezı,
irányelv, amire a
amely arra kényszerítene, hogy ez a szint
szocialisták hivattartósan magas maradkoznak, csak a

gázolaj esetében fogalmaz meg rögzítést. Magyarországon nagyobb a benzin-, mint a gázolajfogyasztás, így az
autósok, a fuvarozók nagyobb rétegét
lehet kedvezıbb helyzetbe hozni a
jövedéki adó csökkentésével. A Fidesz azt várja a kormánytól, hogy
kezdjen azonnali lépéseket az energia
és az élelmiszerárak növekedésével
szemben, „megvédve a magyar családokat„- véli a gazdasági szakpolitikus.

