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          Veretlenül a pofon partin Kiskunfélegyházán 

Március 14-én Kiskunfélegyhá-
zán az év idei elsı Pofon Partiját 
rendezték, ahol hét magyar mel-
lett, két romániai csapat képvisel-
tette magát. Így méltán nevezhetı 
nemzetközinek is a verseny. A 
békési Surman Box Club színei-
ben versenyzık egytıl egyig 
gyıztesen hagyták el a ringet. 
 
Surman Zoltán a névadó edzı, és 

segítıje id. Római József kitőnıen 

készítették fel a bokszolóikat a ran-

gos versenyre. Surman Zoltán min-

den versenyzıje gyıztesen hagyta 

el a ringet. Fodor Milán és ifj. Ró-

mai József számára mérkızésük 

felmérı is volt az áprilisban tartan-

dó Utánpótlás Olimpia elıtt, ame-

lyen nem kisebb a tét, mint a május 

közepén Jerevánban tartandó Junior 

Világbajnokságra való kijutás. A 

Surman Box Club edzıtermében 

komoly munka folyik nap mint 

nap, ennek eredményességét éppen 

a torna mutatta meg. Surman Zol-

tán tájékoztatása szerint id. Római 

József, egykori békési ökölvívó 

személyében olyan segítıre talált, 

akivel megfelelı összhangban tud-

ják felkészíteni a sportolókat a kü-

lönbözı megmérettetésekre. Az 

edzı és tulajdonos felhívja minden-

ki figyelmét, hogy kortól és nemtıl 

függetlenül azok jelentkezését vár-

ják, akik eredményes, jó hangulatú, 

összetartó csapatban szeretnék ezt a 

sportágat mővelni, érdeklıdni a 

helyszínen a sportpályán lehet akár 

csak hobbi szinten is, Surman Zol-

tán edzınél.              Lakatos Gyula 

   11 mérkızés, 11 gyızelem az év elsı Pofon Partiján a Surman Box Club javára  

Surman Zoltán edzı és az egyik tanítványa ifj. Surman Zoltán (archív felvétel) 

  A kormány ellen tüntetett a Jobbik Békésen az MSZP székháza elıtt 
Néhány óra alatt tudott kisebb 

tömeget szervezni a Jobbik, 

amely nemrégiben a békési 

MSZP székháza elıtt követelte a 

kormány távozását. A békési Job-

bik által most elıször bevetett 

villámcsıdület nem szokványos 

kampánystratégia, de Balogh Ist-

ván elnök szerint hatásos és a jö-

vıben is folytatandó technika 

lesz. Bár csak kisebb tömeg verı-

dött össze, a rendezvény idején 

sokan kíváncsiskodva sétáltak,és 

autóztak arra.  

Mészáros Sándor volt a rendez-

vény szónoka, aki az MSZP iroda 

ajtajában elmondott beszédében 

követelte, hogy az MSZP vezeté-

se haladéktalanul távozzon a poli-

tikai életbıl, legyenek új választá-

sok és Bajnai Gordon ne meré-

szeljen megszorításokat bevezet-

ni, amikor pontosan ı és elvtársai 

hozták ezt az országot ilyen nyo-

morúságos helyzetbe. A rendez-

vény rendháborítás nélkül békes-

ségben ért véget.     
                          Forrás:bekesmatrix.hu 
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 Mit ünnepelnek a romák április 8-án? 
     1990-tıl minden év április 8-án ünneplik a romák világnapját 

        

      Békési Újság 

    Roma Oldal 
   Havonta megjelenı 

    ingyenes folyóirat 

Magyarországon tanácskozással, 

képzımővészeti kiállítással készül-

tek a roma szervezetek a nemzetkö-

zi ünnepre. A rendszerváltás óta 

ünneplik meg minden év április 

elején a romák világnapját. 

 
1971-ben Londonban tartották a 
romák elsı világkongresszusát, 
amelyen az Indiából és a további 
húsz országból érkezett küldöttek 
elfogadták a roma nép 
szimbólumát, zászlaját 
(a zászló kék és zöld 
színő, középen 
egy 16 küllıs 
kerékkel) és a 
h i m n u -
szát(szövegét 1969-ben Zarko 
Jovanovic írta, címe Djelem Djelem, 
a melódia egy népszerő szerb-roma 
szerelmes dal). 1990-ben a Varsóban 
összeült IV. IRU (International 
Romani Union) kongreszus ennek 
emlékére nyilvánította április 8-át a 
romák nemzetközi napjává. A romák 
világnapja ahhoz akar hozzájárulni, 

hogy  a lakosság megértse a cigányok 
problémáit, akiknek helyzetét legin-
kább a szegénység, és az utóbbi év-
ben magszaporodott romák elleni tá-

madások jellemzik. Világszerte mint-
egy 13-15 millió cigány él, akiknek 
ısei az indiai szubkontinensrıl indul-
tak útnak mintegy ezer éve. İk ma-
gukat romnak vagy romának (ember) 
mondják, s szervezeteik javaslatára 
1995 óta az Európa Tanács hivatalos 
dokumentumaiban is a roma megne-
vezés szerepel.              Lakatos Gyula 

Szilágyi Róbert tájékoztatta lapun-

kat az új albumáról, mely már a 

boltokban kapható.  

 
- A zenekar nevéhez híven és az elsı 
lemezhez hasonlóan, latinos ízt hor-
doz, de immár a rockos és funkys 
stílus is elıtérbe került. A mondani-
való ugyanaz, mint az elızı album-
ban is volt, s csak remélni tudom, 
hogy minden korosztály megtalálja 
benne önmagát. Így azonosulni tud a 
lemez dalaival. Ugyanakkor helyet 
kapott a lemezen több ismert hazai 
elıadómővész, mint például dj.Berry, 
Gianni, Dejavu, és a 624. Nekik is 
köszönhetıen remixek  is szerepelnek 
az albumon, melyek természetesen 

saját szerzemények, csak úgy mint az 
egész lemez - nyilatkozta a kiváló 
elıadómővész, Szilágyi Róbert, az 
Amigos Latinos frontembere.    L. Gy.   

            Amigos Latinos:  Hazataláltam 
   Már a második albuma jelent meg az Amigos Latinosnak 

Már a boltokban az új album 

 Nehéz ma cigányként 
  
A cigányoknak meg kell élniük 

identitásukat, kultúrájukat, 

hogy teljes értékő tagjai lehes-

senek a magyar társadalomnak 

- mondta az FN-nek Rézmőves 

Melinda. Az elsı európai roma 

tájház tulajdonosa szerint az 

állam okos munkahelyteremtı 

politikája jelenthetne megol-

dást a cigányság gondjaira.                           
 
   Forrás:FN.hu 

  A cigányság kerékkötıi 

Borovszky Tímea, az Oktatási 
és Kulturális Minisztérium 
esélyegyenlıségi fıigazgatója 
- saját szavaival élve - egy pi-
tiáner ügy miatt került az ér-
deklıdés központjába, ám je-
len állás szerint úgy tőnik, ez a 
semmiség éppen elég lehet 
ahhoz, hogy leleplezze a roma 
értelmiséget átszövı rokoni - 
baráti céghálózatot. Nem lehet 
ugyanis kizárni, hogy éppen a 
cigány hivatalnokok és jogvé-
dık egy csapata csapolta meg 
a roma társadalom felzárkózta-
tására szánt pénzt.    Forrás:Index 

Borovszky Tímea tavalyi békési felvéte-

len 
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  Kiszabadult a szellem a palackból - mi lesz most? 
          Éveken át nem kísérte különösebb figyelem a romák helyzetét 

Így tudták nagyon sokan, köztük igen 
nagy az MSZP - politikusok aránya, 
kik busás hasznot húztak a cigányság-
ból. Viszont mellettünk romák mellett 
sem állt ki senki. De bőnbaknak annál 
több esetben lettünk kikiáltva. 

 
Érdekes, hogy 
sem a Lungo 
Drom, sem pe-
dig az MSZP 
roma szervezet 
vezetıi nem áll-
tak a romák 
mellé, még csak 
hangjukat sem 
hallatták. De a 

választásokra biztos megjön a hangjuk. 
Néhány polgármester elkezdte követelni 
a tavalyi évben a segélyezési rendszer 
átalakítását. Mondván igazságtalan az, 
hogy erre rendezkedjenek be emberek, 
véleményük szerint fıleg mi romák, tet-
ték hozzá a polgármesterek a Dunán-
túlról. Pedig az önkormányzatok az Or-
bán-kormány óta közmunkára kötelez-
hették a szociális segélyezettet, és meg-
vonhatták tıle a segélyt, ha nem ment el 
dolgozni az illetı. Hogy ilyen esetekre 
mégsem nagyon volt példa, az arra utal, 
hogy vagy az önkormányzatok nem éltek 
a lehetıséggel, vagy valóban azért nem 
mentek dolgozni, mert nem volt hova. 

Ezután a kormány is lépett. Noha csak 
ritkán hangzott el, azért mindenki tudta, 
sejthette, hogy az idei évtıl megrefor-
málják a szociális támogatási rendszert.  
„A segélyen élısködı cigányok” meg-
rendszabályozása a célja a kormánynak. 
Csak nem merik nyíltan kimondani az 
MSZP-kormány tagjai. Idén januárban 
aztán a „cigánybőnözés” sztereotípia is 
bekerült a normál közbeszédbe, Pásztor 
Albert miskolci rendırkapitánynak kö-
szönhetıen. Az ı véleménye szerint „a 
közterületi rablások elkövetıi cigány 
emberek”. Igazából Miskolcon legfel-
jebb pénzintézeteket vagy benzinkutakat 
rabol ki a „magyar” - hangoztatta.  
Nos mint rendırkapitánynak tisztában 
kéne lennie a büntetési tételekkel, vagyis 
hogy a lopás csak mint vétség szerepel a 
büntetıtörvénykönyvben, és nem is mi-
nısül életellenes cselekménynek. Vi-
szont a „csak” pénzintézetek és benzin-
kutak rablása, amit véleménye szerint 
követnek el magyarok, az már sokkal 
súlyosabb kategória, ez a büntetési tétel-
ben is megmutatkozik.  
Szavai nyomán gátak szakadtak át, és a 
közvélemény számára kínálkozik a kö-
vetkeztetés, hogy ezután az egész ci-
gányságot tegye felelıssé néhány bőnel-
követı tetteiért. Sıt, esetleg meg is torol-
ja majd rajtunk romákon.                             
                                           Lakatos Gyula    

 Megaszövetség 
 
Megaszövetségre készülne 
Kolompár Orbán. 
 
Az Országos Cigány Ön-
kormányzat elnöke arra 
készül, felkéri Farkas Fló-
riánt és több ismert roma 
politikust, hogy közös lis-
tát állítsanak fel az uniós 
választásra. Egybegyőjte-
né az összes roma politi-
kust és civil szervezeti 
vezetıt Kolompár Orbán, 
hogy a magyarországi 
cigányság közös erıvel 
induljon a júniusi európai 
parlamenti választásokon, 
így a tervek szerint az 
MCF Roma Öszefogás 
Párt listáját akár Farkas 
Flórián is vezethetné, akit 
Teleki László (MSZP) és 
Horváth Aladár (SZDSZ) 
roma politikus követne a 
sorban - értesült a 
RomaNet. Információnk 
szerint Kolompár Orbán 
ez irányú javaslatát a párt 
hétvégi országos választ-
mánya elé terjeszti. 
                        Forrás: romanet 

     Békés városában ismét Lungo Drom szervezet alakulhat 
 Farkas Flórián szerint eredményes és hasznos szervezetet lesz Békésen, úgy mint korábban is volt 

Farkas Flórián, az Országos Lungo Drom elnöke 
telefonon értesítette lapunkat a városunkban ala-
kuló helyi Lungo Drom szervezetérıl. A politikus 
elmondta: már három esztendeje nincs szerveze-
tük Békés városában. Ekkora településen vélemé-
nye szerint tarthatatlan, hogy ne legyen alap-
szervezetük. Több önjelölt jelentkezett kitartóan a 
városból, hogy megalakítanák a szervezetet, nos 
úgy néz ki a legkitartóbb ezt a pozíciót be is tölt-
heti majd, mikor zászlót bontunk és immár hivata-
losan is újra alakulhat a helyi békési Lungo Drom 
szervezet. Farkas Flórián reményei szerint valóban 
a roma társadalom részére is hasznos szervezetet 
sikerül életre hívniuk Békésen - mondta el lapunk-
nak a roma politikus.                           Lakatos Gyula   Farkas Flórián (balról) az Országos Lungo Drom elnöke 
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 Rendhagyó író-olvasó találkozót rendeztek a költészet napján  
 A békési székhelyő Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrumban megtartott prog- 

  ramon Surman László és Lakatos Gyula roma költık voltak a meghívott vendégek 

Rendhagyó író-olvasó találkozót 
rendeztek nemrégiben a békési 
székhelyő Hajnal István Szociális 
Szolgáltató Centrumban. A köl-
tészet napja alkalmából megtar-
tott program vendége Surman 
László és Lakatos Gyula roma 
költık voltak. 
 
Az intézményben most debütáló 
különleges rendezvényen a két bé-
kési mővész saját verseit adta elı, 
de késıbb szó esett a cigány alko-
tók „híd” szerepérıl is, azaz arról, 
hogy a nehéz társadalmi-gazdasági 
helyzetben a cigány értelmiség jó 
értelembe véve miként befolyásol-
hatja a roma és a többségi társada-
lom kapcsolatát, valamint gondol-
kodásmódját. Külön érdekesség, 
hogy a két fiatalember maga is po-
litizált, illetve politizál: Surman 
László a szocialisták, Lakatos Gyu-
la a Fidesz berkein belül. A pártok-
ról azonban szó sem esett most, 
kultúráról és irodalomról viszont 
annál inkább. A találkozóra elláto-
gató idıs emberek felelevenítették 
régi versélményeiket, volt, aki saját 
költeményét osztotta meg a publi-
kummal, más pedig Ady Endre sok 
évtizede, még az általános iskolá-

ban megtanult „A grófi szérőn” 
címő versét szavalta el. Sıt, a kul-
turális kalandozás során a résztve-
vık beszéltek a képzımővészetrıl, 
a festészetrıl és annak rejtett mon-
danivalójáról, különleges kódjairól. 
- Hisszük, hogy a mai Magyaror-
szágon az emberek gondolkodás-
módjának megváltoztatására a poli-

tika jelenleg nem alkalmas. Másfaj-
ta csatornákon kell eljuttatnunk az 
üzeneteket - hangsúlyozta a két 
mővész a programot követıen. 
Mint azt lapunknak elmondták, a 
kultúra lehet az egyik eszköz a már 
említett véleménynyilvánításhoz, a 
mentalítás alakításához, formálásá-
hoz.  
   Papp Gábor (Békés Megyei Hírlap)  

A költészet napja alkalmából megtartott programon Lakatos Gyula és 
Surman László roma költık verseltek 

   MEGEMELTÜK  
        A HITELT 
 
      2500-3300 Ft/g 
    Hitel vehetı fel!!! 
 

 
                 Békéscsaba. 
          Mednyánszky u. 2. 

      LÁZÁR  
  ZÁLOGHÁZ 

Jelentkezés a Roma Oktatási 
Alap Felsıoktatási Ösztöndíj 
Programjába (2009-2010-es tan-
év). 
 
A Roma Oktatási Alap (http://
romaeducationfund.hu) a kilencedik 
tanévre is meghirdeti a Roma 
Memorial - Felsıoktatási Ösztöndíj 
Programját roma egyetemi hallgatók 
számára. A program elınyt biztosít 
roma hallgatók számára, ott ahol 
nem mőködik hasonló nagyságrendő 
ösztöndíjprogram. Továbbá azok a 
pályázók, akik az alábbi szakok vala-

melyikén folytatják tanulmányaikat: 
jog, államigazgatás, újságírás, politi-
katudomány, szociológia, pszicholó-
gia, pedagógia,  közgazdaságtan, 
pénz-, és bankügy. 
Azok a roma fiatalok jelentkezhet-
nek, akik: 
- saját országuk (vagy azon ország, 
ahol állandó tartózkodási engedéllyel 
élnek) valamelyik államilag akkredi-
tált egyetemén/fıiskoláján 2009 
ıszén kezdik meg tanulmányaikat 
nappali tagozatos hallgatókként. 
 

Jelentkezés és bıvebb információ:   
          www.romaeducationfund.hu 

    Roma Oktatási Alap Ösztöndíj programja 


