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  Tőz után, újjáépítés elıtt a békési cigány közösségi ház 

 
A tőzoltóság parancsnoka számolt 
be a Roma oldalnak az általa sze-
mélyesen vezetett tőzoltásról. Vágó 
Dénes parancsnok elmondta, hogy 
december 23-án hajnali 4 óra 17 
perckor tőzjelzést kaptak, amely 
szerint Békésen a Dankó utca 10. 
szám alatt lakóház ég. A helyszín 
megközelítésekor észlelték, hogy a 
megadott címtıl néhány házzal tá-
volabb, a Cigány Kisebbségi Ön-
kormányzat Soványhát utcai Kö-
zösségi háza ég. A helyszíni felde-
rítés alapján a közösségi ház udvar 
felöli irodája teljes terjedelmében 
és a vele szomszédos elıtér részben 

égett. A tőz az iroda ablakát áttörte. 
Az épületben sőrő füst gomolygott 
és forróság volt. Mivel a jelzı sze-
mély nem tudta egyértelmően meg-
határozni, hogy tartózkodik-e az 
épületben valaki, a tőzoltók elsıd-
leges feladata az életmentés volt. 
Az épületet leválasztották az elekt-
romos hálózatról és elzárták a gáz-
vezetékeket. Ezzel egy idıben két 
darab „D” sugarat szereltek és lég-
zıkészülékben behatoltak az égı 
épületbe az esetleges benn tartóz-
kodó személyek felkutatása érdeké-
ben. Az épületet átvizsgálták. Sze-
rencsére senki sem tartózkodott az 

épületben. A tőzet percek alatt kö-
rülhatárolták és eloltották, továbbá 
kiszellıztették az égésterméket. Az 
esettel kapcsolatban bőncselek-
mény gyanúja nem merült fel, így a 
tőzvizsgálati eljárást a Békéscsabai 
Tőzoltó Parancsnokság folytatja le 
- tudatta a Roma Oldallal Vágó 
Dénes, a Békés Városi Köztestületi 
Tőzoltóság parancsnoka. Ugyanak-
kor Czinanó Tihamér, a cigány ki-
sebbségi önkormányzat elnöke a 
Békési Újságnak úgy nyilatkozott, 
hogy janu-
ár elején 
még nincs 
hivatalos 
álláspont a 
tőz kelet-
kezésének 
okáról, de 
minden jel 
arra mutat, 
h o g y 
e l e k t r o -
mos rö-
vidzárlat keletkezett. A kisebbségi 
önkormányzatot komoly, becslések 
szerint mintegy kétmilliós kár érte. 
Pályázati pénzbıl szerzett mőszaki-
technikai eszközök: számítógépek, 
fénymásoló, faxos telefon, hőtıgép, 
szintén pályázaton nyert bútorza-
tok, valamint iktatások, pályázati 
anyagok váltak a tőz martalékává. 
Czinanó Tihamér úgy tájékoztatott, 
hogy a biztosító a károkat felmérte. 
Az ügyintézéstıl függıen a követ-
kezı hetekben– hónapokban kez-
dıdhet a felújítás, visszaköltözésre 
leghamarabb tavasz elején gondol-
hatnak.     Addig is a cigány önkor-
mányzatot a Petıfi utca 4 szám 28-
as irodájában érheti el önkormány-
zatunkat az érdeklıdık - közölte az 
elnök úr.                      Lakatos Gyula   Ami a tőz után maradt a Cigány kisebbségi Önkormányzat épületében 
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A képen: Czinanó Tihamér a BCKÖ elnöke 

December 23-án hajnalban láng 

csapot fel a békési Soványhát utca 

11. szám alatti Cigány Közösségi 

Házban, a cigány kisebbségi ön-

kormányzat kezelésében lévı ön-

kormányzati ingatlanban. A tőz 

rövid idı alatt nagy pusztítást oko-

zott. 
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 Nulla forintot adtak volna a romaügyre 
    Teleki László (MSZP) szerint nem, Farkas Flórián (Lungo Drom elnöke)  

       szerint a kormányzat lemondott a magyarországi cigányságról 

 
Bár a kormány egyetlen forintot sem 

szánt a költségvetésben a cigánytele-

pek felszámolására, képviselıjük, 

Teleki László most mégis arra büsz-

ke, hogy az ellenzéki pártok végül 

megszavaztak a célra egymilliárd fo-

rintot. 

 
„Több mint egymilliárd forint van a 
cigánytelepek felszámolására a 2009-
es költségvetésben, az elızı években 
400-800 millió forintot fordítottak erre 
a célra”- hangoztatta Teleki László, a 

párt ország-
győlési kép-
v i s e l ı j e  
sajtótájékoz-
tatóján. Állí-
totta, eddig 
évente 15-20 

telepet tudtak felszámolni, de ez a fo-
lyamat most felgyorsulhat. Ismert, 
hogy a szocialista kormány egy forin-
tot sem tervezett központi költségveté-
si szinten a romák megsegítésére. A 
Fidesz-lobbi módosító javaslatára, az 
ellenzék, valamint a függetlenek sza-
vazatára volt szükség ahhoz, hogy a 
szocialisták ellenében - hozzávetıleg 
egymilliárd forint mégis kerüljön a 
legalább félezer cigánytelep fokozatos 
felszámolásának finanszírozására. Te-
leki szerint más típusú támogatások is 
emelkednek: az Oktatási és Kulturális 
Minisztérium költségvetésében a cél-
zott támogatásokra 740 millió forintot  

 
biztosítottak, a szociális tárca költség 
vetésében 60-80 millió forintot különí-
tettek el a krízishelyzetek megoldására 
és a romaintegrációs programokra. - A 
kormány önigazolási szándékától bőz-
lı politikai szóvirágok azok, amelyek  
Teleki László tájékoztatóján elhang-
zottak– reagált minderre Farkas Flóri-
án, a Lungo Drom elnöke, aki szerint 
a kormányzat valójában lemondott a 
magyarországi cigányságról. Az, hogy  
a költségvetésbe egymilliárd forint 
mégis bekerült, a Varga József 
(Fidesz) nevével fémjelzett módosító 
indítvány eredménye. A Lungo Drom 
elnöke felidézte: a szocialistáknak 
minden programjuk megbukott, legfı-
képpen a telepfelszámolás. Szerinte 
egyetlen cigány telepet sem számoltak  
fel igazából, sıt azok valójában osztó-
dással szaporodnak. Farkas kárhoztat-
ta, hogy - amint azt az Állami Szám-
vevıszék jelen-
tése is alátá-
masztotta - a 
romatámogatá-
soknak töredéke 
jut csak el a 
címzett rászoru-
ló roma csalá-
dokhoz. Közbe-
vetésünkre, Teleki több tárcánál sejte-
tett számottevı romapénzeket, Farkas 
azt felelte: nem létezınek kell tekinte-
ni olyan ígérvényeket, amelyeket a 
büdzsé nem tartalmaz. 
                                            Forrás: M.H. Joó István     

 El kell számolnia 
 

Nyakó: Kolompárnak el kell  

            számolnia 

 

Elhatárolódik az Országos 
Cigány Önkormányzat elnö-
kének fenyegetı kijelentésé-
tıl az MSZP szóvivıje. 
Nyakó István szerint Kolom-
párnak el kell számolnia az-
zal, amit a karácsonyi OCÖ - 
győlésen mondott. Emlékeze-
tes: a több millió forintos 
gazdasági bőncselekménnyel 
vádolt cigány vezetı úgy fo-
galmazott: „Aki a roma út elé 
fekszik, azon át kell taposni, 
könyörtelenül.” Balog Zol-
tán, az emberi jogi bizottság 
Fideszes elnöke a kijelentésre 
azt mondta: nem látja azt az 
erkölcsi magasságot, ahonnan 
Kolompár ilyeneket mond-
hatna bárkire is.       Forrás: Hír tv 

 

 

     Bérpótlék 

 
 Halmozottan hátrányos 

  gyerekekkel foglakozó  

     pedagógusoknak 

 
Átlagosan 20-40 ezer forint 
közötti pótlékban részesülhet 
január 1-tıl augusztus 30-ig 
az a pedagógus, aki halmo-
zottan hátrányos helyzető 
gyerekekkel foglalkozik és 
plusz feladatokat vállal. Az 
Oktatási és Kulturális Mi-
nisztérium 3,8 milliárd forin-
tot oszt szét idén erre a célra 
1300 iskola és óvoda pedagó-
gusainak - jelentette be 
Borovszky Tímea, az Oktatá-
si és Kulturális Minisztérium 
Esélyegyenlıségi Fıigazga-
tóságának fıigazgatója.  
                                                 Forrás: Romnet 

 

Teleki László országgyőlési képviselı 

Farkas Flórián Lungo Drom elnöke 



 

 Nincs többé ingyensegély a tavasszal induló program szerint 

                  Április elsejével indul az Út a munkához program 

 
Április elsejétıl már csak a tényle-
gesen rászorulóknak jár majd a 
rendszeres szociális segély, míg a 
többieknek közfoglalkoztatásban 
kell részt venniük, - többek közt ez 
az egyik célja az idén induló Út a 
munkához programnak. Magyaror-
szágon jelenleg 230-240 ezer ember 
részesül rendszeres szociális segély-
ben, a kormány számításai szerint 
azonban közülük legalább százezer 
ember találna munkát a közfoglal-
koztatásban a tavasszal induló, 97 
milliárd forintból megvalósuló 
program keretében. Ahhoz azonban, 
hogy ez valóban így is történjen, 
még számos változtatást kell vég-
hezvinniük a hatóságoknak. Így a 
tavaly decemberben elfogadott tör-
vény -módosítások értelmében 

mintegy 3200 
önkormányzatnak 
kell március 31-
ig felülvizsgálnia 
azt, hogy az új 
szabálynak meg-
felelıen kik azok, 
akik továbbra is 
igénybe vehetik a 
rendszeres szoci-
ális segélyt, és 
kik azok, akiket 
munkához kell 
juttatni, vagy to-
vább kell ıket 
képezni. Eddig 
kilenc megyében végeztek az ön-
kormányzatok úgynevezett próba-
tervezést: az eredmények kecsegte-
tık. Az elızetes felmérések szerint 
ugyanis ezekben a megyékben segé-
lyezettek hetven százalékát lehetne 
munkához juttatni, míg húsz száza-
lékuk bekapcsolódhatna a különbö-
zı képzési lehetıségek valamelyi-
kébe. Ez utóbbiak különösen nagy 
hangsúlyt kapnak az április elején 
induló Út a munkához programban, 
hiszen a segély folyósításának egyik 

feltétele lesz az általános iskolai 
végzettség is többek közt. Áprilistól 
ugyanis azok a 35 év alatti rászoru-
lók, akik nem járták ki mind a nyolc 
általános iskolai osztályt, kötelezhe-
tıek lesznek annak elvégzésére. 
Azoknak pedig, akiknek erre nincs 
lehetıségük, úgynevezett kompe-
tenciaképzésben kell majd részt 
venniük, amivel olyan szakmai is-
meretekre tehetnek szert, amelyeket 
késıbbi munkájuk során tudnának 
hasznosítani.     Forrás: H.M. Magyar Nemzet 

       A hibás döntések a szegény embereket,  

                    sújtják a legjobban 

A Gyurcsány - kormány regnálá-
sa, hibás döntései elsısorban a 
szegény embereket, köztük a tár-
sadalom perifériáján élı cigá-
nyokat sújtották.  
 

A 2005. februárjában meghirde-
tett Roma Integráció Évtizede 
Program negyedik éve is úgy telt 
el, hogy már reményt sem kelt 
senkiben. A megélhetés ellehetet-
lenülése, az érezhetı társadalmi 
feszültség és a nyomában jövı 
erıszakhullám megrettent minden 
jóérzéső embert, köztük a cigá-
nyokat is. Fájdalmas ez az évfor 
duló mindenki számára, aki nem  

tud boldogulni saját hazájában - 
nyilatkozta az elızı év keserő 
összegzéseként Navracsics Tibor 
frakcióvezetı.                Forrás: origo.hu 
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 Százezer állástalan sorsa 

 
A szociális törvény bevallottan mintegy 
100 ezer állástalan sorsát reméli rendez-
ni azzal, hogy segély helyet közcélú 
munkát és fizetést ad az érintetteknek. 
Ám az egyre jobban elszegényesített 
önkormányzatoknak erre már nemigen 
lesz erejük és a törvény készítıi még 
nem számoltak a válság okozta újabb 
munkanélküliségi hullámmal. Csak  
gyökeres változás tud esélyt teremteni 
ahhoz - a világválság tüneteinek enyhü-
lésével együtt - hogy a gazdaság élén-
küljön, új munkahelyek legyenek, és 
majd a gyarapodó adófizetık pénzébıl a 
szociális hálót is újra lehet fonni. Ezért 
a változásért kell munkálkodni, cigá-
nyoknak és nem cigányoknak, együtt. 
                                                      L.Gy. 

Gyurcsány Ferenc  miniszterelnök 
szerint újabb reformok kellenek. 
                           

 Képünk illusztráció 

Tavasszal indul az „Út a munká-
hoz” program, amely gyökeresen 
átalakítja majd a rendszeres szociá-
lis segélyezés jelenlegi gyakorlatát. 
A becslések szerint 130 - 140 ezer 
ember megdolgozik majd a jövıben 
az államtól kapott pénzéért.  
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        Évindító vacsora a KDNP békési szervezeténél 
                     Mucsi András titkár: már 51 fıs tagság áll a békési szervezett mögött 

 
Dr. Péter Sándor el-
nök rövid újévi kö-
szöntıje után Far-

kas Zoltán me-
gyei alelnök 
tartott beszá-
molót a megye 
munkájáról és 

külön kitért arra, hogy a kor-
mány megszorításai miatt milyen 
lépésekre kényszerülnek. 
Az évindító vacsorára szerdán este 
a Nyugdíjasok Házában került sor 
Békésen, ahol a helyi KDNP vezér-
kara látta vendégül a tagságot és 
néhány kiemelt vendéget, köztük 
Farkas Zoltán, a Megyei Közgyőlés 
alelnökét, Izsó Gábor polgármestert 
és Erdıs Norbert országgyőlési 
képviselıt, alpolgármestert is.  

Az eseményre meghívást kapott a 
Békés Tv, a Békés Mátrix, és a Bé-
kési Újság Roma Oldal szerkesztı-
je is. A jó hangulatú vacsorát, 
amelynek menüje egy igazi magya-
ros gulyás  leves volt, jó sőrő elké-
szítésben. A vacsorát Dr. Pálmai 
Tamás, a megyei KDNP elnöke 
fızet, és tálalta fel 60 személyre.                        
                                    Lakatos Gyula 

  A jó hangulatú vacsorán részt vettek a KDNP roma szervezet tagjai is. 

Farkas Zoltán alelnök 

Dr. Pálmai Tamás fızés közben 

   Egész napos szakmai látogatás Budapesten a Rádió C-ben  
Fátyol Tivadar a Rádió C igazgatója betekintést engedett a munkájukban s egy rögtönzött mősort is 

             készítetünk ott létünk alkalmával. A két szerkesztı barátságban vált el a nap végén 

 

 

 

A Rádió C igazgatója, Fátyól Tivadar és Lakatos Gyula, a Békési Újság Roma Oldal szerkesztıje 

2009-es év elsı fele az intenzív felké-

szülés idıszaka, mert könnyen elı-

fordulhat, hogy a június 7-én tar-

tandó EU parlamenti képviselı - 

választás összekapcsolódik egy elı-

rehozott választással is,- mondta 

nyitóbeszédében Mucsi András kép-

viselı. A békési KDNP szervezet tit-

kára 


