
 

 Romák foglalkoztatásának adatai 
Tájékoztatás a közcélú-közhasznú foglalkoztatottak által végzett munkáról 

Április végén adott közre 
tájékoztatást Jákli Jánosné 
munkavezetı a békési 
közcélú-közhasznú foglal-
koztatottak által elvégzett 
munkáról. A roma foglal-
koztatottak aránya váro-
sunkban: 71 százalékos. 
Elmondta, hogy az év elsı 
négy hónapjában a kedve-
zı idıjárás miatt fıként 
járdarakási, pótlási mun-
kákat végeztek.  

- Áprilisban már beindult 
a csatorna-
karbantar tás , 
zárt csatorna-
készítés is. A 
téglagyár bon-
tása elıtt érték-
mentı munká-
kat végeztünk, 
pl. 16 ezer da-
rab kismérető 
téglát szedtünk 
fel, és hoztunk 

be a telepre, mely egy pár 
évig elég lesz támfalra-
káshoz. Kátyúzási felada-
tokat is végeztünk, kohó-
salakkal, hidegaszfalttal a 
kiírás szerint. Ebben az 
évben már kb. 800-900 
mázsányi fát vágtunk ki, 
darabolva, kiszállításra 
kész állapotban behordtuk 
és betároltuk. A város 
intézményeinél (Pol-
gármesteri Hivatal, óvo-
dák, iskolák, Galéria, 
Könyvtár, Sportcsarnok, 
Sportpálya, Dánfok, kis-

hajó-kikötı) külön-
féle munkákat vé-
geztünk, szakmun-
kásfeladatokat is 
ellátunk. A város 
különbözı rendezvé-
nyein is rendszere-
sen végeztünk építé-
si és bontási munká-
kat - tájékoztatott 
Jákli Jánosné mun-
kavezetı.        L. Gy. 

 Roma munka- 

    nélküliség: 
 

Mindez a múlttá válhat? 

A Békés megyei roma kö-
zösség munkaképes korú 
tagjainak meg kell találni-
uk az utat a munkavilágá-
ba. A megyei cigány ki-
sebbségi önkormányzat 
minden korábbinál na-
gyobb energiákat mozgó-
sít, hogy ez a szándék va-
lósággá váljon. A romák a 
képzéseken való részvéte-
len keresztül juthatnak 
vissza a munka világába. 
Ezt erısítette meg Dr. 
Molnár György is, a Bé-
késcsabai Regionális Kép-
zı Központ igazgatója, aki 
elmondta: mára semmi-
lyen pénzügyi akadálya 
nincs a roma képzési prog-
ramok lebonyolításának. 
Segíteni azon lehet, aki 
maga is segíteni akar ma-
gán - fogalmazott Kovács 
Mátyás, a Körösök Völgye 
Alapítvány ügyvezetı 
igazgatója. Az alapítvány 
pályázatírással és projekt-
menedzsmenttel kapcsoló-
dott a roma pályázatok 
elkészítéséhez és lebonyo-
lításához.     Lakatos Gyula 

  Roma programokról egyeztettek Budapesten 

A megyei iroda vezetıje, Balogh Krisztián (képünkön)  
meghívást kapott az Országos Cigány Önkormányzat 
által rendezett Nemzeti Fejlesztési Ünnepségre,  ahol a 
lezárt és még futó programok eredményességét és hasz-
nosságát vitatták meg országos szinten. Balogh Krisztián 
beszélt a programok szervezıivel, és nekik kifejtette, 
hogy véleménye szerint nem mérhetı kellıképpen az 
eredményesség a programoknál.       Lakatos Gyula 
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   Megkérdeztük 

     Vélemények Horváth Sándor 

          sportfoglalkozásairól 

Korábban már volt 
edzım Horváth Sán-
dor a cigány váloga-
tottban, ahol keze 

alatt fejlıdhettem, mint kapus. 
Több sportot is gyakorlok egyszer-
re, így többek közt a focit is. Egy-
ben nagyon boldog és büszke va-
gyok arra, hogy a kiváló futballista 
és edzı, Sanyi csapatában dolgoz-
hatok, és szárnyai alatt nevelkedhe-
tek. 

A Békés FC serdülı 
csapatában ismerked-
tem meg a focival. 
De számomra nem 

volt kérdés, amikor Sanyi bá’ edzé-
seket fog tartani, hogy jöjjek. A 
csapat számos tagjának felemelı 
érzés, hogy egy magyar bajnoksá-
got nyert, egykor komolyan jegy-
zett futballista edzhet bennünket, 
ezért csak hálásak lehetünk az ı 
türelméért.  

 Örülök ennek a lehe-
tıségnek, a kiváló 
szakmai irányításnak 
Horváth Sándor sze-

mélyében. Itt nem csak a labdarú-
gáson van a hangsúly, ı emberileg 
is nagyon sokat segít nekünk. 
Együtt tartja a társaságot emberileg, 
és csapatként egyaránt. Az ı sike-
ressége példaértékő mindannyi-
unknak. Szeretnénk olyan sikereket 
átélni, mint ı a pályafutása során. 

        Herceg 
      Timóteus 

        Czinanó 

       Benjamin 

 Farkas  Mihály 
          

  Hátrányos gyerekek segítését tőzte 

  ki céljául az egykor kiváló sportoló 
            Focizz, hogy ne kallódj el!  Sporttal a gyerekekért 

A békési hátrányos helyzető gye-

rekek segítését tőzte ki céljául 

Horváth Sándor, a Dr. Mezey 

György által irányított Budapesti 

Honvéd egykori magyar bajnok 
labdarúgója. 
 
Tartalmas és hasznos programok 
hiányában a gyerekek gyakran 
helytelen, erkölcsileg 
megkérdıjelezhetı, 
olykor veszélyes 
programokat találnak 
maguknak. A bennük 
lévı mozgásigény és 
energia sokszor kész-
teti ıket rossz döntés-
re. Azonban ha a 
gyerekek számára 
értelmes, tartalmas és 
általuk is kedvelt 
programot kínálunk, 
akkor ez elkerülhetı. 
Számukra fontos a 
valahová tartozás, az 
értékesség érzésének 
megélése. Az olyan 
programok, ahol levezethetik ener-
giájukat, kiélhetik mozgásigényü-
ket, bizonyítási, illetve versengés 
iránti vágyukat. A mai világban 
kínálkozó veszélyekkel (kábítószer, 

dohányzás, alkohol) szemben visz-
szatartó erı lehet a sport -
nyilatkozta  lapunknak Horváth 
Sándor labdarúgó, kiváló sportem-
ber. Az általa tervezett program 
nemzetiségtıl függetlenül a békési 
hátrányos helyzető gyerekek sza-
badidejének hasznos és tartalmas 
eltöltéséhez nyújt segítséget.  

A sportpályán hetente kétszer 
(hétfın és csütörtökön 17-19 óráig) 
szervezett  sportfoglalkozások segí-
tenek abban, hogy ezek a gyerekek 
és fiatalok az élet útvesztıiben ne 

tévedjenek el. Fontosnak tartja 
továbbá, hogy az egészséges lel-
ki fejlıdésük érdekében bekerül-
jenek egy olyan társaságba, ahol 
foglakoznak velük.  
- Programommal hozzásegíte-
ném ıket az egészséges énkép 
kialakításához. A megfelelı szin-
tő szülıi, társadalmi, emberi kap-
csolatok értékeléséhez, tiszteleté-
hez. Segítek megláttatni velük, 
hogy mi az élet helyes útja - zár-
ta gondolatait a kiváló adottságú, 
egykori magyar bajnok labdarú-
gó, Horváth Sándor.  Lakatos Gyula  
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A kanapé adó, avagy kell egy kis humor 
„úgy hülyítjük a népet..” 
Nyugtassatok meg: ugye ez csak vicc! Kérdeztem 
a hír hallatán. Ugyanis láttam a kanapé adó be-
vezetésérıl szóló híradást. Elıször azt hittem, ez 
valami kabarémősor. De nem az volt. Ez a kana-
pé adó sztori kiütötte a biztosítékot. Hát még a 
hozzá főzött sovány magyarázat, hogy „ebbıl 
nézik a tévét”. Állítólag az adóból befolyt össze-
get a kultúra támogatására használnák fel.  Min-

den üveg, mőanyagvirág, nyakkendı, meg a kanapé, ahonnan a tévét 
nézzük, nos ezek vásárlásakor bele lenne építve az árba az új adó. 
Nagyon meglepıdtem azon is, hogy állítólag még giccsadó is szere-
pelt a listán. Azt hiszem, ha ezt bevezetik a köztudatba, még nagyobb 
lesz a felháborodás az intézkedés ellen. Bár így sem valami népszerő 
a Gyurcsány - kabinet. 
De lehet, hogy tényleg csak vicc az egész, a kormányzati oldalon úgy 
vélik: olyan sivár a világ, kell egy kis derő az embereknek Magyar-
országon?!                                                                       Budai Olivér 

 Cigány népismereti  
országos tanulmányi 
 verseny döntıjében 
   Arattak a békési Eötvös  
     tagintézmény diákjai 

Kivá-
l ó a n 
szere-
peltek 
a ci-
g á n y 
népis-
mereti 
orszá-
g o s 
tanulmányi verseny döntıjében a bé-
kési Eötvös tagintézmény diákjai. A 
budapesti Kaly Jag Roma Szakközép-
iskolában egy cigány író, költı alkotá-
sát vagy saját szerzeményt lehetett 
elıadni, majd lovári nyelven cigány 
szokásokról kellett elıadást tartaniuk 
a versenyzıknek. Az 5-6. osztályosok 
között Reszelı Zoltán, az elsı, Vári 
Katalin a második helyezést érdemelte 
ki, míg a 7-8. osztályosok között Flóra 
Richárd megnyerte a versenyt, Vári 
Attila pedig elismerı oklevelet kapott.                   

Papp Gábor 

Állásfoglalás az Európai Parlamentben 
          a romákkal kapcsolatban 
2008 év elején fogadta el az Eu-
rópai Parlament a „Romákkal 
kapcsolatos európai stratégiáról” 
címmő dokumentumot. Az irat 
leszögezi: a romák helyzete rend-
kívül nehéz, mert a ci-
gányellenesség és a ro-
mafóbia még mindig szé-
les körben elterjedt Euró-
pában. Az elérendı cél a 
romák társadalmi integ-
rációja. Ennek érdekében 
az Európai Parlament 
elítéli a romák hátrányos 
megkülönböztetését. Fel-
hívja az európai Alapjogi 
Ügynökséget, hogy he-
lyezze a cigányellenessé-
get a legfontosabb ügyek 
közé, valamint az Euró-
pai bizottságot, az Unió 
„kormányát”, hogy dol-
gozzon ki átfogó, uniós 
romastratégiát. Kiemelt 
szerepet kap a romák 
iskoláztatása, és szegre-
gáció megszüntetése. A 
romák gyerekei járjanak 

általános iskolába egészen kicsi 
koruktól kezdve, írja a dokumen-
tum. Fontos szerepet tulajdonít az 
állásfoglalás a romák képzésének, 
átképzésének, munkaerı -piaci 

in tegrác iójá -
nak. Támogatni 
kell a kisvállal-
kozókat, és az 
uzsora elleni 
küzdelem je-
gyében egy 
m i k r o h i t e l – 
rendszer bein-
dítását többek 
között hangzott 
el. A dokumen-
tum készítıi 
emlékeztetnek 
arra, hogy a 
c s a t l a ko zá s i 
t á r g y a l á s o k 
idején minden 
tagállam vállal-
ta, hogy elıse-
gíti a romák in-
tegrációját. 
 Mucsi András 
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       Interjú a Rádió C-ben 

A Rádió C (az ország elsı roma 
rádiója) meghívásának tett eleget 
Varga Zsolt, békési esélyegyenlı-
ségi szakember. A vele készült élı 
interjúban Varga Zsolt beszámolt 
a helyi diszkriminációs esetekrıl, 

amit munkája során tapasztalt. 
Majd szót ejtett a romák életkörül-
ményeirıl, nehézségeirıl, a békési 
térségbıl származó romák nehéz 
mindennapi életképeirıl, gondja-
inkról is.                    Lakatos Gyula 

Varga Zsolt esélyegyenlıségi szakember nyilatkozik a Rádió C-nek  

   Békésen most már minden óvodának van alapítványa 
Nem régiben rendkívüli szülıi 

értekezletet tartottak a Hunyadi 

téri tagóvodában, ahol döntöttek 

egy óvodai alapítvány létrehozá-

sáról. 

 

Tokai Ferencné a tagintézmény 
vezetıje köszöntötte az érdeklıdı-
ket, majd átadta a szót a polgár-
mesternek. Izsó Gábor, aki egyben 
a környék önkormányzati képvise-
lıje a mintegy közel 30 megjelent 
szülı elıtt szólt az alapítvány fon-
tosságáról. Dr. Farkas László a 
polgármesteri hivatal jogi munka-
társa az alapítvány létrehozásának 
jogszabályi hátterét ismertette. 
Bereczki Lászlóné intézményveze-
tı elmondta, a Hunyadi téri az 
egyetlen óvoda, ahol eddig nem 
mőködött alapítvány. A többi tag-

óvodában jók a tapasztalatok: haté-
konyabbá vált a nevelés és több 
lehetıséghez is jutottak a gyerekek 
a pályázatok miatt. Mindezek is-
meretében a jelenlevı szülık egy-
öntetően megszavazták az alapít-
vány elne-
v e z é s é t : 
„Hunyadi 
téri Óvoda 
Gyerme -
k e i é r t 
A l a p í t -
vány”.  
A kurató-
rium elnö-
kének To-
kai Fe-
rencnét, a 
tagóvoda 
vezetıjét 

választották meg. Kuratóriumi tag 
lett többek között Izsó Gábor pol-
gármester és Farkas Istvánné a tag-
óvoda helyettes vezetıje mellett 
Lakatos Gyuláné szülı is.  
                                             L. GY. 
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       Tehetetlenek a hatóságok 
Tehetetlenséggel vádolta a hatósá-
gokat a Magyarországi Munkáspárt 
2006 alelnöke minapi nyíregyházi 
sajtótájékoztatóján, amiért különbö-
zı szervezetek cigányellenes felvo-
nulásokat tarthatnak országszerte. 
                
              Komoly a baj 
Május elsejétıl kisebbségben kor-
mányoz az MSZP. Már eddig is elı-
fordult, hogy nem tudták biztosítani 
a relatív többséget a parlamenti sza-
vazásokon. Ám a kemény döntések 
az ıszi ülésszakban jönnek: olyan 
fontos törvényeket kellene átvinnie 
a kormánynak, amelyeket más poli-
tikai erı nem támogat. Hacsak nem 
sikerül folyamatosan kiegyeznie a 
többi párttal, az év vége elıtt vi-
szont komoly bajba, akár bukás kö-
zeli helyzetbe is kerülhet a kisebb-
ségi Gyurcsány-kabinet. 
                                Forrás: Blikk.hu 

         Roma Oldal - havonta megjelenı folyóirat 

         Roma Oldal 4


