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 Ismét sikeres bunyós gálát rendeztek Békésen 
  II. Surman Boksz Gála a X. Madzagfalvi Napok társrendezésében 

Szeptember 6-án szombaton délután 
a városi sportcsarnokban a X. Ma-
dzagfalvi Napok társrendezvénye-
ként zajlott a II. Surman Boksz Gála. 
Az eseményen öt egyesület verseny-
zıi 14 párosban mérték össze tudá-
sukat: felnıtt, utánpótlás, férfi és nıi 
mérkızések mellett a békési 
„öregfiúk” is kötelek közé léptek. A 
rendezvényt Erdıs Norbert ország-
győlési képviselı, városunk alpol-
gármestere nyitotta meg. Megtisztel-
te jelenlétével a gálát Izsó Gábor 
polgármester is, aki a helyszínen 
izgulta végig a változatos, jó mérkı-
zéseket. Ugyanakkor sztárvendégei 
is voltak a rendezvénynek. Kótai 
Mihály profi bokszvilágbajnok 

(WBF, IBO) valamint a K1 világbaj-
noka, Rácz Dénes jelenlétével fo-
kozta a jó hangulatot. Mindent ösz-
szegezve, nagyon jól sikerült a gála 
és kitőnı mérkızéseket láthatott a 
kilátogató közönség. 
- A rendezvénnyel nem titkolt cé-
lom, hogy a Békés megyében hal-
dokló ökölvívóéletet felélesszem. 
Szükség van ara, hogy az egykori 
kitőnıségeket, mint Bolla László, 
Csuta Imre, Csepregi Károly, Róma 
József, Belleli Lajos, Bohus Pál 
megkeresük és életüket, sportered-
ményeiket példaként állítsuk az 
utánpótlás ökölvívói számára - érté-
kelte a gálát a kiváló sportoló, edzı, 
profi ökölvívó Surman Zoltán. L.Gy.  

 Gyanúsított lett a 
cigány önkormány- 
     zat elnöke 
Gyanúsított-
ként hallgat-
ták ki Ko-
lompár Or-
bánt - írta 
többek közt 
a Magyar 
Nemzet. Az 
Országos Cigány Önkormány-
zat vezetıje - a vám és pénzügy-
ırség gyanúja szerint 13 millió 
forintnyi, munkahelyteremtésre 
szánt állami támogatást lovasí-
tott meg. 
 
Jogosulatlan gazdasági elıny 
megszerzése miatt a közelmúlt-
ban gyanúsítottként hallgatták ki 
Kolompár Orbánt, valamint há-
rom társát. Az Országos Cigány 
Önkormányzat (OCÖ) vezetıje 
által irányított kiskunmajsai ille-
tıségő Roma Kisebbségi Érdek-
képviseleti Szervezet nem tud 
elszámolni több mint 13 millió 
forintnyi állami támogatással, 
amelyet egyébként munkahelyte-
remtésre vett föl. A Kolompár 
Orbán vezette kiskunmajsai szer-
vezet mőködése az Országos 
Foglalkoztatási Alapnak (OFA) 
szúrt szemet még tavaly, és ezért 
feljelentést tett a hatóságoknál. A 
VPOP Dél-alföldi Nyomozó Hi-
vatala tavaly augusztusban ren-
delt el nyomozást, és sokáig is-
meretlen tettes ellen folyt a vizs-
gálat.                                   L. Gy. 
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Hol lesz láng, a szikrából 
 
Nem tudom, van-e még ellenszer, van-e még mód 
az elıretörı gonoszság megállítására. Itt már 
kevésnek tőnnek az újságcikkek, a kisebb-
nagyobb ellendemonstrációk. Nem léteznek a 
tisztességes embereknek közel sem olyan haté-
kony hálózatai, sajtója, civil mozgósítási lehetı-
ségei, mint a terjedı győlöletnek. Ördögi tervet 
eszelt ki, és a maguk szempontjából tehetségesen 
hajtják végre azok, akik minden jel szerint láng-
ba akarják borítani az országot. Akik hasznot 

remélnek cigányok és „nem cigányok” egymásra uszításából. Akik 
abban reménykednek, hogy a saját bajaikat és csak a saját bajaikat 
érzékelı embereket jól irányzott hazugságokkal, cigányokkal szem-
ben felgyőlt elıítéleteik, düheik valódi okainak és valódi gyógymód-
jainak elhallgatásával, és mindenek felett győlölködı propagandával 
meg tudják vadítani. (Írta korábban már Tamási Tibor is.) Nos a 
hisztériát konszolidáció követné- és a felelısök számonkérése. A ma-
gyar jogrend újabb lehetıséget kapna, hogy bepótolja mulasztásait, 
amelyek hosszú évek óta képtelenné teszik a demokrácia ellenségei-
nek és módszereinek meghatározására,a közösség megvédésére. A 
nagyon súlyos áron kijózanodó-magyar társadalom pedig talán ké-
pessé válna végre egy újabb történelmi korszakra levonni a tanulsá-
gokat, és a jelenleginél sokkal hatékonyabban távol tartani saját vá-
lasztott vezetıit– jobb és baloldalon is a szélsıségesektıl és győlölet 
keltı választott politikusainktól. Eljött az ideje, hogy megszőnjenek 
azok a mesterséges szembeállítások, amiktıl ma beteg és megosztott 
az ország. Nincs külön országa romának magyarnak. Nincs külön 
országa a vidékinek és a városinak, sem a szegénynek és a gazdag-
nak. Egy Magyarország van, melynek problémáit józanésszel, béke-
séggel, kizárólag jogállami eszközökkel, és alázattal kell orvosolni 
vagy megoldani.                                                           Lakatos Gyula   

          A legjobb roma diákok ösztöndíjat kaphatnak 

A Szociális és Munkaügyi Mi-

nisztérium és a Magyarországi 

Cigányokért Közalapítvány ku-

ratóriuma közösen hirdet pályá-

zatot a roma származású diákok 

számára az új tanévben. 

 
A felhívásra az általános iskola 7 - 
8. osztályos, a hat évfolyamos gim-
náziumok 1-2. osztályos, valamint 
a 8 évfolyamos gimnáziumok 3-4. 
osztályos, magyar állampolgárságú 
cigány tanulói jelentkezhetnek. Ta-
nulást támogató ösztöndíjat vagy 
Cinka Panna Ösztöndíjat igényel-
hetnek. Mindkét anyagi segítség a 
tanulmányi eredmény függvénye. 

Az elsıt azok kaphatják, akiknek a 
nyáron kiosztott bizonyítványában 
a tanulmányi átlag 
eléri, illetve megha-
ladja a 3,5-öt. A 
Cinka–ösztöndíjhoz 
pedig a 4,5-ös ta-
nulmányi átlag 
eredményt kell be-
mutatni. A támoga-
tás összege egyszeri 
25.000 Ft illetve 
30.000 Ft összegben 
állapították meg.  
 
További információ 
letölthetı illetve 

elérhetı a :  
www.macika.hu oldalról.      L. Gy.  

A kép csak illusztráció 
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  Lemondásra szólítják fel a megyei cigány önkormányzatot 
 

Sikertelenre sikeredett az a kez-

deményezés, amely tisztázó be-

szélgetésre hívta a megyei cigány-

önkormányzat tagjait, kilencük 

közül egy ment el. A szervezık 

ezért lemondásra szólították fel 

ıket. 

 
Több települési cigány kisebbségi 
önkormányzat kezdeményezésére a 
megyében mőködı kisebbségi ön-
kormányzatok és a Békés Megyei 
Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
kilenc tagját várták egy tanácsko-
zásra - tájékoztatott Jónás Jánosné. 
Mint a kezdeményezı a sajtóközle-
ményben fogalmaz: „a belsı vi-
szály tisztázása és tisztánlátása ér-
dekében tartották a megbeszélést. 
A Békés Megyei Cigány Kisebbsé-
gi Önkormányzat kilenc tagja közül 
egy fı vett részt a megbeszélésen. 
Sajnálattal tapasztalták a szerve-
zık, a hosszú ideje tartó vita 

rendzésére a többi tag nem jelent 
meg!” 
A szervezık felháborítónak tartják 
ezt az érdektelenséget a képviselık-
tıl, meglátásuk szerint a kisebbségi 
önkormányzatoktól kapták a man-
dátumot a Békés Megyei Cigány 
Kisebbségi Önkormányzat tagjai,  
hogy képviseljék az érdekeiket me-
gyei szinten, ehelyett azonban bel-

sı viszályok és személyes viták 
miatt saját érdekeik kerültek elıtér-
be. Ezért szeretnék felszólítani a 
Békés Megyei Cigány kisebbségi 
Önkormányzat minden tagját, 
mondjon le mandátumáról, és kez-
deményezzenek új választásokat 
olvasható többek közt a szervezık 
nyilatkozata a Hír6 oldalán. 
                                Lakatos Gyula 

A kialakult helyzet csak nehezíti és rontja a helyi romák esélyeit 

     Hecckampány 
- Horváth Aladár szerint: A kor-
mány is hecckampányt folytat a 
romákkal szemben. Tehetetlen a 
magyar jog a romák elleni atrocitá-
sok megfékezésében, a bíróságok 
pedig sok esetben a szólásszabad-
ságra hivatkozva bástyákkal védik 
az uszításokat a cigányokkal szem-
ben - mondta az Inforádiónak a 
Roma Polgárjogi Alapítvány elnö-
ke. Horváth Aladár szerint év eleje 
óta a kormány és a helyhatóságok 
is részt vesznek a romák ellen irá-
nyuló hecckampányban. 
        

Szegregáció 
Tiltott, mégis létezik a szegregáció, 
2004 óta törvény tiltja, és bár bün-
teti mégis az országban sok helyen 
külön iskolába, külön osztályba 
járnak a roma gyerekek olvasható a 
dunatv.hu-n. 

Nyári játékok a Cigány Közösségi Házban 

  A gyerekek lakták be augusztusban a békési Cigány Közösségi Házat 

2008 augusztusában 

ismét volt gyermek 

foglalkoztatás a kö-

zösségi házban.  
Többek közt a kiláto-
gató gyerekek gitár-
foglalkozáson, kéz-
mőves foglalkozáson, 
korrepetatív jellegő 

játékokban vehe-
tek részt a napi 
programok kere-
tében - tudtuk 
meg Budai Já-
nostól, a Roma 
Koordinációs Bi-
zottság munka-
társától.  

L. Gy. 
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Békés városa ismét nyert! Most 9,5 milliót 
 Újabb nyertes közmunkaprogram Békés városában 

Újabb közmunka program Béké-
sen. Izsó Gábor Békés polgár-
mestere tájékoztatta oldalunkat 
az újabb eredményrıl. 

Kilenc és fél mil-
lió forintot nyert 
Békés Város Ön-
kormányzata leg-
újabb közmunka-
programjára. A 
következı, 2008 
november 1-én 
induló és 2009. 
március 31-el záródó idıszakban 
mintegy 21 fı hátrányos helyzető, 
tartós munkanélküli juthat átmeneti 
munkához a megye negyedik leg-
nagyobb településén. A munkanél-
küliség csökkentése érdekében köz-
vetlen munkahelyteremtı beruhá-
zást az önkormányzatok - közöttük 
Békés Város Önkormányzata is 
többnyire közmunka szervezésével 
tud megoldani. Így munkalehetı-
séghez juthatnak a romák, a 45-50 
éves korúak illetve a pályakezdık 
munkanélküliek is. Zárta mondan-
dóját Izsó Gábor városunk polgár-
mestere  a nyertes pályázatról a 
Békési Újság Roma Oldalának. 
                                Lakatos Gyula                                

     Szigorítják a segélyezést 
Még nincs egységes állás-
pont a szocialista frakció-
ban - A Jobbik népszava-
zást szeretne 
 
Ami a segélyezési rend-
szert illeti, az a forgató-
könyv tőnik a legtámoga-
tottabbnak a frakcióban, 
amely szerint a rendszeres 
szociális segély kifizetését 
120 munkaóra ledolgozá-
sához kell kötni - amiért 
természetesen külön mun-
kabér is járna. Ez felveti a 
közmunka lehetıségek bı-
vítésének szükségét. Úgy 
tudjuk, a szocialista képvi-
selık közül többen radiká-
lis lépéseket szorgalmaz-
nak: meghatározott munká-
hoz, és vagy a gyerek isko-

lába járásához kötnék a 
családi pótlék kifizetését 
(segély csak közmunkáért) 
leginkább a szabolcsi és 
borsodi képviselık szor-
galmazzák, akik helyben 
néznek nap mint nap szem-
be a segélyre, mint életfor-
mára berendezkedı rétegek 
okozta problémákkal. A 
kormány is munkához köt-
né a szociális segélyezést. 
A szocialisták hamarosan 
döntenek arról, hogy a 
munkaképes korúaknál a 
kormány munkához kötné 
a szociális segélyt. Ismert: 
több település már meg-
hozta ezt a döntést az el-
múlt hetekben. Roma szer-
vezetek vezetıi tiltakozását 
váltva ki                 SZ.T.L. 

 Továbbra is felosz- 
     latná az elnök a 
megyei önkormány-

zatot 
 
Annak ellenére ragaszkodik a megye 
cigány kisebbségi önkormányzat 
önfeloszlatásához Dógi János elnök, 
hogy több képviselıtársa határozot-
tan visszautasította ezt. A Békés 
Megyei Cigány Kisebbségi Önkor-
mányzatban kialakult helyzet csak 
nehezíti és rontja a helyi cigányok 
esélyeit és életkörülményeit - ezek-
kel a szavakkal reagált Dógi János. 
A négyek elutasították az elnök e 
felvetését. Majd jelezték megvonják 
a bizalmat az elnöktıl. Dógi János 
úgy vélekedett, a bizalom megvoná-
sára elsısorban neki lenne oka a töb-
biekkel szemben. 
                                              (Beol.hu) 

Izsó Gábor polgármester nyilatkozik 
a oldalunknak a pályázatról. 


