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Fórum a romák sorsáról
A cigányság élethelyzete Békés városában
Fotó: Lakatos Gyula

Ahogy elmondta, több lépés is történt a cigányság felzárkóztatása érdekében. Példaként említette a
Szent Lázár Alapítvány Hunyadi
utcai munkahely teremtı beruházásairól, illetve arra is felhívta a fi- Egy olyan kezdeményezés elindí- gyelmet, hogy a helyi közmunkások
tása a célunk, amelyen tabuk nélkül negyven százaléka a romaság körébıl kerül ki.
Sódar Attila, a
Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ békési kirendeltségének
vezetıje a cigányság elhelyezkedési esélyeirıl számolt
be. Mint kiderült: elsısorban a képzetlenség
okoz
komoly problémákat
a munIzsó Gábor polgármester szólt a település roma politikájáról
kaügyi helyzetbeszélhetünk a cigányság helyzeté- ben. Késıbb dr. Pálmai Tamás házirıl, lehetıségeirıl és esélyeirıl- orvos, önkormányzati képviselı a
fogalmazott elöljáróban Lakatos személyes élményeit elevenítette
Gyula, a Romaügyi Koordinációs fel. Az ízes, egyéni történetekkel
Bizottság tagja, az ötletgazda. A teli elıadás segített számos, a cisorozat elsı összejövetelére rögtön gánysággal kapcsolatos elıítélet
nagy létszámmal jelentek meg. A eloszlatásában. Mucsi András,a Romegbeszélésen elsıként Izsó Gábor maügyi Koordinációs Bizottság vepolgármester szólt a település roma zetıje szervezetük mőködésérıl
politikájáról. - Úgy érzem, hogy beszélt, külön felhívta a figyelmet
békésen élünk egymás mellett, amit arra, hogy szerencsétlennek tartaná,
nagyon fontosnak tartok - hangsú- ha a romák sorsáról a fejük felett
lyozta köszöntıjében a városvezetı. döntenének.
Papp Gábor
Egy jóképő cigány fiú és egy szıke lány ült a békési civil ház elıtt.
A fiatal pár különleges aláfestést
adott a romasággal foglalkozó
fórumsorozat elsı részének.

Elindult a foglalkozás. Képünkön Varga Zsolt foglalkozás vezetı

Fotó: Lakatos Gyula

Pinzsáró Amaró Ship
„Ismerd meg a cigány nyelvet!”
2008. szeptember 1-jén elindult a
roma kultúra- és nyelv ismereti
foglakozás a Roma Koordinációs
Bizottság rendezésében.
Varga Zsolt, a foglakozás vezetıje
számolt be lapunknak:
- Szeretném ha a városban élı
emberek, és nem csak a romák,
megismernék életünket, s a minden napjaink mellett betekintést
nyernének a cigány nyelvjárásban
is. Tíz fıvel a turnus el is kezdıdött minden szerdán 15 órától a
Petıfi u. 4. szám 5-ös irodájában
találkozom az érdeklıdıkkel zárta értékelését a Roma Oldal
olvasóinak Varga Zsolt. L. Gy.
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Hazugságok helyett beszéljenek a tények!
A KDNP szórólapon tájékoztatja a nyugdíjasokat
Nehezen tudják elviselni a kereszténydemokraták, hogy ismét becsapják az embereket és folytatódik, ami 2002-ben és 2006-ban
már megismert hazugságkampány. Ezért a KDNP olyan tájékoztató szórólapot készített, ami a
tényekrıl szól, nem a fantázia és a
mese világába tartozik - jelentette
ki budapesti sajtótájékoztatóján
Harrach Péter, a KDNP alelnöke.
Hozzátette, az országgyőlés kereszténydemokrata alelnöke szerint a
kormány becsapja az idıs embereket, ezért a KDNP úgy döntött, szórólapokon tájékoztatják a nyugdíjasokat a tényekrıl. A KDNP szórólapján az - a kormányfı által is elismert - tény szerepel, hogy a
Gyurcsány-kormány tavaly minden
nyugdíjastól 30 ezer forintot vett el.
A nyugdíjasokat sújtó áremelkedések és a nyugdíjemelés mértékét
grafikonokon jeleníti meg.

A Gyes és Gyed nem
zsákutca, hanem
lehetıség
A jobboldal
mindenképpen kiáll a
Gyes és a
Gyed védelme mellett, mivel
úgy gondolják, a jövı érdekében a
jelen demográfiai helyzetben az
anyaság vállalása jelenti a legnagyobb szolgálatot - jelentette ki
Harrach Péter, a KDNP alelnöke
sajtótájékoztatóján. A politikus arra
következtetet Gyurcsány Ferenc
miniszterelnök és feleségének szavaiból, hogy a kormány lépcsızetesen le akarja építeni a Gyes-t és a
Gyed-et, elsı lépésként háromról
kettı évre csökkentené. Forrás: kdnp.hu

jeszt az Országgyőlés elé.
Azt kezdeményezzük, hogy
a kormány fizesse vissza a
nyugdíjasoknak azt a 30
ezer forintot, amit elvett
tılük. Nem hagyjuk, hogy a
nyugdíjasokat megtéveszszék, és velük fizettessék
meg a kormány rossz döntéseinek árát!” - olvasható a
köztereken szétosztásra kerülı szóróanyagon. Harrach
Péter elmondása szerint a
szórólapok költsége nem éri
el az 1,5 millió forintot. A
KDNP alelnöke szerint az
MSZP propagandájában, s
az ezt sulykoló szórólapján
A Gyurcsány-kormány tavaly minden nyugdíjasmegjelenı
információk nem
tól 30 ezer forintot vett el!
a tények, hanem a fantázia
„A KDNP vissza akarja adni a világába tartoznak, a KDNP anyaga
nyugdíjasoknak azt, amit a ezzel szemben kizárólag a valós
Gyurcsány - kormány elvett tılük. adatok és tények megjelenítésére
Ennek érdekében a KDNP képvise- szorítkozik.
Forrás: kdnp.hu
lıcsoportja határozati javaslatot ter-

Roma nık - elırelépés nem történt
Nemrég mutatta be a „Romák szociális helyzetérıl és az európai uniós
munkaerıpiachoz való jobb hozzáférésérıl” szóló véleménytervezetét Járóka Lívia, a Fidesz - MPSZ néppárti képviselınıje.
Az EP Nıjogi és Esélyegyenlıségi
Bizottságban bemutatott dokumentum a roma nık sajátos társadalmigazdasági szükségleteire helyezi a
hangsúlyt. Járóka Lívia beszédében
rámutatott, hogy bár az Európai Parlament korábban már két állásfoglalást és egy számos konkrét javaslatot megfogalmazó jelentést is elfogadott a romák helyzetérıl, az elmúlt években semmilyen számottevı és konkrét elırelépés nem történt
sem a tagállamok, sem pedig az uniós intézmények részérıl. A véleménytervezet többek között sürgeti
a tagállamokat, hogy fogadjanak el
rendelkezéseket a roma nık által
elszenvedett, számos formát öltı
megkülönböztetés megelızésére,
valamint hogy biztosítsák a roma

Járóka

Képünkön Járóka Lívia képviselını

nık és lányok egyenlı hozzáférését
a minıségi oktatáshoz és egészségügyi ellátáshoz. A dokumentum
végleges formájáról november 6-án
szavaz majd a Nıjogi és Esélyegyenlıségi Bizottság, a jelentés
pedig elıreláthatólag december közepén kerül az EP plenáris ülése elé.
Forrás: Romnet
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Megidézték a „ kávéházban” a német dívát
„A Kék angyal” címő, Marlene Dietrich-re emlékezı elıadói estjével
érkezett október 11-én Békésre Meister Éva színmővésznı.

Összerakva

Fotó: Apáti-Nagy Lajos

az embereknek egymásra, egy-egy
gızölgı kávé és friss sütemény mellett
hosszasan beszélgettek. A kávéház a
régi Magyarországon csomópontja
volt az emberi létnek. Ezeket a
„békebeli” idıket szeretnénk feleleveníteni-mondta bevezetıjében dr. Pálmai Tamás a KÉSZ békési elnöke. A
fellépı mővésznı erdélyi születéső, a
Marosvásárhelyi Nemzeti Színháznak
volt tagja, de több mint húsz éve Magyarországon, Szolnokon él. Egyórás
mősorában közismert sanzonok és
filmdal slágerek segítségével végigkövethettük Marlene Dietrich, a máig
közismert színész-énekesét egész életét. Meister Éva kísérıje a békési születéső Bánfi Miklós zongoramővész
volt. A kulturális központ kávéházzá
alakított kápolnatermében a kávéhoz
felszolgált süteményeket Lagzi János
cukrászmester ajánlotta fel. Szegfő K.
Fotó: Apáti-Nagy Lajos

A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) békési csoportja másoKolompárék egy dik irodalmi kávéháza igazán érténap alatt összera- kes kulturális élménnyel gazdagítotkott pályázattal ta a jelenlevıket.
nyertek százmilliókat. Informáci- Irodalmi kávéónk szerint már a házak szervezépályázat benyújtásának körül- sének
ötlete
ményei is érdekesek voltak. Az Horváth Elekéjféli postára adási határidı tıl,
városunk
elıtt fél órával a több példá- ismert zenészényos, egyenként több ujjnyi tıl és zenészpevastag anyagok véletlenül szét- d a g ó g u s á t ó l
szóródtak a földön. Nem volt származik, aki
már idı sorba szedni ıket.
az elsı ilyen
Horváth Elek
békési
(atv.hu) jellegő
rendezvényen személyesen is közreSzakmunkásképzés mőködött, ezúttal sajnos nem tudott
megjelenni.
A szakmunkás- - A kávéházak abban az idıben viszképzés tudná nek vissza, amikor még több ideje volt
f el szí vni
a
munkanélküli
fiatalokat.
A
gyakorlatból és
egyes felmérésekbıl tudjuk, hogy a cigánygyerekek 70 százaléka már a
középiskola elsı osztályában
bukdácsol. İk lesznek azok,
akik megnısülnek, gyereket
szülnek, a többit tudjuknyilatkozta a HírExtrának
Dancs Mihály, az Országos
Cigány Önkormányzat elnökhelyettese. Szerinte a megoldást a
szakmunkásképzésbe bekapcsolódás jelentené.
(HírExtra)

Vodafone támogatja
A Vodafone támogatja a Rádió
C-t. Hetvenes elıhívó számot
adtak ajándékba a hétéves romarádiónak. Most októbertıl a
Vodafone Magyarország támogatja hazánk elsı és eddig
egyetlen romarádióját, a Rádió A KÉSZ rendezésében immár a második irodalmi „kávéházban” megidézték a
német dívát Marlene Dietrich színész énekesnıt. A képen Dr. Pálmai Tamás a
C-t.
(euroastra.hu)

KÉSZ békési szervezetének elnöke, és a második irodalmi kávéház sztárvendége
Meister Éva színmővésznı, valamint Bánfi Miklós zongoramővész látható.
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Mihály-napi vásár a Hunyadi téri óvodában
Tokai Ferencné a Hunyadi tagóvoda vezetıje köszöntötte a Mihály-napi vásár alkalmával az
óvoda vendégeit, és számolt be
lapunknak.

nak és az itt dolgozó embereknek a
nyár folyamán az óvodánk felújításához nyújtó segítségüket. Óvodánk
belsı tere teljesen megszépült, a
külsı felújítás pedig folyamatban
van. Ehhez az anyagi feltételeket
Izsó Gábor polgármester úr és a Békés Város Önkormányzata adta, köszönet nekik érte.
- Ezúton szeretném megköszöni Méri Zoltán úrnak a Lisz Kft vezetıjének és munkatársainak a munkájukat. Az óvodánkban 2008 májusában megalapítottuk a „Hunyadi téri
óvoda gyermekeiért” Alapítványt
melyben önerıként szerepel a szülık által felajánlott segítség az óvoda külsı felújításának befejezéséhez. Egy kis mősorral szeretnénk
köszönetünket kifejezni és a vendé-

lános Iskola meghívását. A közös
zenés torna megalapozta a jó hangulatot. Az egész délelıtt játékos vetélkedıi egy mesebeli történet egyegy momentumát varázsolta elénk.
A gyerekek élvezettel oldották meg
a feladatokat, győjtötték a pontokat.
Az akadályok között volt: vár építés,
horgászás, sárkány etetés szilvás
gombóccal, lovaglás is többek közt.
A gyerekek arcán látszódott, hogy
jól érezték magukat, kellemesen
elfáradtak. Az egészséges versenyzésben a Jantyik úti óvoda nyerte el
a „vándorserleget”. Gratulálunk nekik. A vendéglátóink jó voltából
mindenki aranyéremmel a nyakában
és sok-sok élménnyel, emlékkel mehetett vissza az ovijába. Gratulálunk
a szervezıknek zárta beszámolóját
lapunknak a Hunyadi tagóvoda vezetıje Tokai Ferencné.
L. Gy.

Fotók: Lakatos Gyula

Óvodánk Békés város peremén helyezkedik el. Régebben ez a
közös
nagy
épület adott
helyet az iskolás gyermekeknek
is,
Tokai Ferencné vezetı óvónı
ugyan is 1-4.
osztályos korukig idejártak az erre
lakó kisdiákok iskolába. Az iskola
megszőnése után nem maradt kihasználatlanul
ez az épületrész
sem.
Lakatos Gyula
ötletét felkarolta és támogatta
a polgármester,
egyben a vál a s zt ó ke r ü l e t
képviselıje
Izsó Gábor úr.
Az ötlet szerencsése találkozott a Szent Lázár Alapítvány
igazgatójának
Gyetvai Gellért
úrnak az elképzeléseivel, melyeknek révén
A képek Hunyadi téri tagóvoda két jól sikerült rendezvényérıl: a Mihály-napi vásárról, és a sportnapról készültek.
megvalósulhatott a környékbeli emberek álma, végre munkahe- geinknek kedveskedni. A mősor
lyet teremtettek számukra. S ezáltal után kezdıdött a vásár, ahol a gyerık is alkotó, értékes embereknek mekekkel közösen elkészített vásárérezhetik magukat. Mindannyian fikákat, a szülık által begyőjtött
tapasztalhatjuk az óriási változáso- terményeket, zöldségeket, gyümölkat, a szépen felújított épületet, a csöket lehetett megvásárolni. Ezen a
rendezet környéket. Már kezdettıl vásáron minden csak egy gesztenyé- A Békési Újság Roma Oldala
fogva törekedtünk a kölcsönös jó be került. A gyermekek így tele kohavonta megjelenı
szomszédi viszony kialakítására. Ezt sarakkal tértek otthonukba. 2008.
ingyenes roma folyóirat
az alkalmat ragadom meg arra, hogy október 10-én örömmel fogadtuk a
www.bekesiujsag.atw.hu
megköszönjem Gyetvai Gellért úr- Szegedi Kis István Református Álta-

