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A krízishelyzetbe került személyek támogatásáról, ezek  

igénybevételének részleteirıl 

A Békés Város Önkormányzata értesíti a lakosságot   

A regionális nyugdíj-biztosítási 

igazgatóság a Magyar Köztársaság 

területén bejelentett lakó-vagy tar-

tózkodási hellyel rendelkezı nagy-

korú személynek egyszeri, vissza 

nem térítendı támogatást állapít-

hat meg. A támogatás összege leg-

alább húszezer forint, legfeljebb 

ötvenezer – különös méltánylásra 

okot adó körülmény fennállása 

esetén legfeljebb százezer – forint.  

A támogatás egy alkalommal, a 

család egy tagja számára állapít-

ható meg. A támogatást 2009. au-

gusztus 1. és november 30. között 

lehet igényelni.  

 
Krízishelyzetére tekintettel ki 
jogosult támogatásra?  
A nagykorú személy, ha  

- a családjában a kérelem benyújtá-

sát megelızı hónapban az egy fıre 

jutó havi jövedelem a minimálbér 

nettó összegét (2009-ben 57.815 

Ft) nem haladta meg,  

- részére a társadalombiztosítási 

nyugellátásról szóló törvény alap-

ján nem folyósítanak öregségi 

nyugdíjat, rokkantsági nyugdíjat, 

baleseti rokkantsági nyugdíjat, re-

habilitációs járadékot, özvegyi 

nyugdíjat, árvaellátást, szülıi nyug-

díjat, baleseti hozzátartozói nyugel-

látást, bányásznyugdíjat, korenged-

ményes nyugdíjat, az egyes mővé-

szeti tevékenységet folytatók öreg-

ségi nyugdíját, szolgálati nyugdíjat, 

elınyugdíjat, mezıgazdasági szö-

vetkezeti járadékot, mezıgazdasági 

szakszövetkezeti járadékot, és a 

mezıgazdasági szakszövetkezeti 

tagok növelt összegő járadékát, és  

- a gazdasági válsághoz kapcsoló-

dó, elıre nem látható esemény 

következtében a családja minden-

napi életvitelének fenntartását 

súlyosan veszélyeztetı krízishely-

zetbe került.  

Mi minısül krízishelyzetnek?  
A család mindennapi életvitel-

ének fenntartását súlyosan veszé-

lyeztetı krízishelyzetnek minısül 

különösen, ha a kérelmezı  

- a munkahelyét 2008. szeptember 

30-át követıen elveszítette,  

- jövedelme a 2008. szeptember 

havi jövedelméhez képest 20 %-ot 

elérı mértékben csökkent,  

- lakáscélú kölcsönszerzıdésébıl 

eredı fizetési kötelezettsége a 

törlesztırészlet 2008. szeptember 

havi összegéhez képest 20 %-ot 

elérı mértékben emelkedett, vagy  

- egészségi állapota indokolja (az 

egészségromlásnak is 2008. szep-

tember 30-át követıen, a válsággal 

valamiféle összefüggésben kell be-

következnie). 

/Ezen feltételek nem együttesen, 

hanem külön-külön értendıek: ele-

gendı, ha az egyiknek megfelel a 

kérelmezı/. 

 
Ki nem jogosult a támogatásra?  
Nem jogosult támogatásra az a sze-

mély,  

- akinek a 2009. év folyamán 

15.000 forintot meghaladó összeg-

ben átmeneti segélyt állapított meg 

az önkormányzat,  

- akinek esetében átmeneti segély 

megállapítása iránt eljárás van fo-

lyamatban, a kérelem elbírálásának 

idıpontjáig, vagy  

- aki a támogatás megállapítására 

irányuló kérelmének benyújtását 

megelızı 90 napon belül átmeneti 

segély megállapítására kérelmet 

még nem nyújtott be a helyi önkor-

mányzathoz, pedig arra egyébként 

az önkormányzat rendelete alapján 

valószínőleg jogosult lenne. 

Hol kell igényelni a támogatást?  
A támogatás megállapítása iránti 

kérelmet 2009. augusztus 1. és 

2009. november 30. között forma-

nyomtatványon, a kérelmezı lakó-

vagy tartózkodási helye szerint ille-

tékes települési önkormányzat 

jegyzıjéhez kell benyújtani. A 

nyomtatvány beszerezhetı a Pol-

gármesteri Hivatal szociális ügyin-

tézıitıl, illetve letölthetı a 

www.bekesvaros.hu. honlapról -

tudatta a részleteket lapunkkal Izsó 

Gábor polgármester úr.            L. Gy. 

Izsó Gábor Békés város polgármestere 
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Augusztus 1-je, szombatra virradóra egy horogke-

resztet és két ötágú csillagot festettek Balogh István-

nak, a Jobbik párt békési szervezete elnökének kocs-

májára, amely a Tátra utca elején található. A rend-

ırség megkezdte a nyomozást.  

 

Az eset minden bizonnyal pénteken késı este vagy 
szombat hajnalban történt, amint a kocsma környékére 
összegyőlt személyek, környéken élık és mások la-
punk riporterének szombat reggel elmondták. Balogh 
Istvántól megtudtuk, hogy hajnali fél négy körül vette 
észre a falra festett szimbólumokat,  melyeket a kocs-
ma külsı falát néhány hónapja díszítı Nagy-
Magyarország ábrára és a turulmadárra firkál-
tak. Azonnal bejelentést tett a Rendırségen, akik meg-
kezdték a nyomozást, ismeretlen elkövetı ellen. A 
Jobbik békési elnöke lapunk kérdésére elmondta, 
hogy nem kapott fenyegetést, nem volt elızménye az 
esetnek, melyet nem tud másképpen értelmezni, mint 
a párt elleni provokációnak.  

Ladányi Zol-
tán, a Békési 
Rendırkapi-
tányság veze-
tıje lapunk 
kérdésére el-
mondta, hogy 
önkényuralmi 
jelkép haszná-
latának vétsé-
ge miatt fo-
lyik a nyomozás. Jelenleg még az adatokat győjtik, 
melyek talán közelebb vezetik ıket az elkövetıhöz, 
vagy elkövetıkhöz. Az alezredes kifejtette, hogy ha-
sonló eset volt már Békésen, akkor elkapták a tettest, 
most is mindent megtesznek, hogy megtalálják. 
A nagymérető horogkeresztet és a két ötágú csillagot 
fekete festékkel fújták az ábrára. Balogh Istvántól 
megtudtuk, hogy már másnap, saját kezőleg tüntette el 
ezeket az önkényuralmi jelképeket a rajzról.       Sz. K. 

        Horogkereszt a Jobbik békési elnökének 

 

A Rom Som Alapítvány munka-
társa úgy látja, a romák problémá-
ira olyan pozícióban lévı emberek 
keresik a megoldást, akik életük-
ben nem láttak még roma embert. 
Sem megfelelı tudásuk, sem élet-
tapasztalatuk nincs ehhez, pedig a 
milliárdos programok céljai több-
nyire jók, megvalósíthatósága, 
elszámolhatósága, szakmai és 
pénzügyi támogatottsága viszont 
nagyon rossz. A legtöbb pénz a 
Nemzeti Fejlesztési Ügynökségen 
(NFÜ) keresztül ment ki különbö-
zı pályázatokon, amelyeket olyan 
NFÜ-s alkalmazottak dolgoztak 
ki, helyeztek át a gyakorlatba, 
akiknek nincs kapcsolatuk a ro-
mákkal. - Talán meg kellene a 
romákat is, illetve velük dolgozó 
terepmunkásokat is kérdezni. A 
kudarc az NFÜ mőködése által 
eleve borítékolva volt - tárja fel a 
probléma okát az alapítvány szak-
embere.               Forrás: Romanet  

 

Dilettánsok döntenek a 

romákat támogató 

pénzekrıl országszerte 

A szervezet mérete és nem-
zetisége jelentıs hatással 
van a romáknál foglalkozta-
tási esélyükre. A romákat 
foglalkoztató szervezetek 
fele ugyanis 500 fınél na-
gyobb munkáltató. A kisvál-
lalkozásoknak csak a 12 
százaléka jelezte, hogy al-
kalmazza ıket. A magyar és 
külföldi szervezetek egyfor-
ma arányban jelezték a ro-
mák foglalkoztatását (41 és 
42 százalék), de ez azt je-
lenti, hogy a külföldi szer-

vezeteknél (amely a minta csupán egyharmadát tette ki) nagyobb eséllyel 
találnak állást a romák, mint a magyar munkáltatóknál. A többi csoporttal 
ellentétben a romákat foglalkoztató munkáltatók többsége nem a szolgál-
tatói szektorhoz tartozik, hanem az iparhoz (57 százalék) itt alkalmazzák 
ıket a fémalapanyag, fémfeldolgozási termék gyártásánál, az elektronika-
iparban, a kereskedelemben, jármőiparban, és a vegyi anyag, gumi, mő-
anyagtermék gyártásánál - állapította meg az mtd Tanácsadói Közösség 
kutatása. Bár a felmérés arra nem tért ki, hogy miért vagy miért nem fog-
lalkoztatnak egy adott csoporthoz tartozót. Ám a kutatást vezetı Dr. 
Tardos Katalin esélyegyenlıségi szakember szerint feltételezhetı, hogy a 
kisvállalkozásoknál sokkal inkább informális csatornákon zajlik a tobor-
zás és kiválasztás folyamata, így a döntéshozó személyes meggyızıdései, 
értékei, adott esetben elıítéletei nagyobb teret kaphatnak, mint egy forma-
lizáltabb toborzási és kiválasztási folyamat során.                   Lakatos Gyula                                                               

   Nem alkalmazzák a roma munkavállalókat 
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Képünk csak  illusztráció 

F
o
tó
: S
zeg
fő
 K
a
ta
lin
 

               A Tárta sörözı utca frontja 
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Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány 
(OFA) aktuálisan három roma projektet 
mőködtet. Zajlik a Roma zenészek fog-
lalkoztatási programja, melynek támoga-
tási kerete 142,5 millió forint, jelenleg 
79 fı roma zenész támogatnak. A szociá-
lis tárca közölte: még az idén kibıvített 
formában, jelentıs források bevonásá-
val folytatódik a program. A 
"Roma szolgáltató (mun-
kaerı-piaci és közösségi) 
hálózat" támogatási prog-
ram kerete pedig 160 
millió forint. A 
szolgáltató közös-
ségi házak szerve-
zett munkája révén a 
m u n k a e r ı p i a c o n 
mindeddig több mint 
300 fıt helyeztek el. 
Elıkészület alatt áll 
például a Romák önál-
ló gazdasági tevékenysé-
gének támogatására irányuló 

OFA program, melyhez 200 millió forint áll rendel-
kezésre. E programtól a roma vállalkozások piac-
képességének, piaci részesedésének javítását, fog-
lalkoztatási potenciáljuk növekedését várja az 
SZMM. A szociális tárca azt ígéri ugyanakkor, 
hogy: folytatódnak a slágerprogramok. De hogy 
azok valóban jól vannak-e megtervezve, célt ér-
nek-e, megvalósulnak-e, és a társadalom befogad-

ja-e a roma munkavállalókat: nem tudni. A 
kormány ígéri a milliárdos programok 
monitorizálását és szigorú elszámoltatását. 
                                                            L.Gy. 

Több szakember 
is úgy véli, va-
lószínősíthetı, 
hogy a növekvı 
számú munka-
nélküliség a ro-
mákat is jelentı-
sen érinti. Itt a 
speciálisan az 
építıipari beru-
házások vissza-
esésére vagy az 
iparban - sok-
szor munkaerı-
kölcsönzéssel - 
foglalkoztatott 

alacsony képzettségőek iránti kereslet csökkenésére kell gon-
dolni, ezek a jelenségek ugyanis biztosan kiemelten érintik a 
romákat. A szakemberek fontos kutatási kérdésnek tartják, hogy 
a jelenlegi gazdasági válság a húsz évvel ezelıtti mértékő mun-
kaerı-piaci átstrukturálódással fog-e járni, mely folyamatról 
lehet tudni, hogy annak ép az egyik nagy vesztesei, a romák 
voltak. Legtöbbjük azóta inaktív munkanélküli, s könnyen le-
het, hogy a folyamat folytatódik.                            Forrás: Romnet 

             Országos 2009-es Roma projektek az OFA-tól  

Képünkön: Varga Pál békési zenész 
(a kép csak illusztráció) 

    A gazdasági válság legnagyobb  
      vesztesei a romák lehetnek  

     İsszel határozat születhet a  
        kisebbségek parlamenti  
               képviseletérıl 
 
Megvan a kormányzati szándék arra, hogy 
ısszel megszülethessen az-az országgyőlési 
határozat, amely rögzíti, hogy meddig és mi-
lyen módon hozzák létre a magyarországi 
kisebbségek parlamenti képviseletét - közölte  
az Országgyőlés elnöke a nagyköveti értekez-
leten szerdán Budapesten. 
 

       
       OCÖ: aláírásgyőjtés és  
       kormányzati egyeztetés  
 
Országos aláírásgyőjtı akciót indít az Orszá-
gos Cigány Önkormányzat (OCÖ) a cigány-
ság élethelyzetét döntıen befolyásoló és meg-
határozó három témakörben, egyben a roma 
integráció végrehajtására találkozót kezdemé-
nyez a miniszterelnökkel, illetve a parlamenti 
pártok vezetıivel - tájékoztatta a médiát a 
szervezet szóvivıje hétfın. 
                                            
                                                 Forrás: romasajtó 
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„Hisszük, hogy az ember Istentıl 

kapott ajándéka az alkotási készség, 

az abban rejlı kifejezésmód, me-

lyet, mint talentumot nem elrejteni, 

hanem kamatoztatni kell”. A Kö-

zösség Misszió errıl a meggyızıdésérıl nem csak 

beszélni akar, hanem tevılegesen szerepet vállal, ezért 

saját szervezésében útjára bocsájt egy zenés, irodalmi 

sorozatot, amely betekintést enged az ALKOTÓ EM-

BER lelki világába. 

„S megszőnik a csönd” – írja az egyik alkotó, s való-

ban a Közösség Misszió céljainak megfelelıen, új 

teret nyit a kultúrmisszió ablakainak kitárásával. Így 

Kevermes, Elek, Kondoros, Nagybánhegyes, Okány, 

és Békéscsaba is részese lehet ennek a sorozatnak, 

melynek vendégei ifj. Balogh József zongorista, ifj.  

 

Antóni Ernı gitáros Lakatos Gyula újságíró, költı és 

Surman László író, költı. Az esemény elsı helyszíne 

Kevermes volt, a Mővelıdési Központban augusztus 

6-án.                                                         Surman László 

     „Kulcs” a Közösség Misszióban, új teret nyitnak 

                               Lakatos Gyula és Surman László  

Idén elıször összefogással, a Bé-
kési Roma Kisebbségi Önkor-
mányzat és a Romaügyi Koordiná-
ciós Tanács közös szervezésében 
rendezték meg a Békési Roma 
Fesztivált. A rendezvényen több 
száz roma vett részt. 

Az augusztus 7-én megtartott ese-
mény helyszíne a „párizsi” város-
rész közösségi tere volt, immár ha-
todik alkalommal. A fızıversenyre 
negyven jelentkezést fogadtak a 
szervezık, ez megdönt minden ko-
rábbi rekordot. A fızés hozzávalóit 

a szervezık 
biztosították, 
és minden 
résztvevı 
díjat vihetett 
haza – 
mondta el 
helyszínen a 
Békési Újság 
riporterének 
Czinanó Ti-
hamér, a ki-
sebbségi ön-
kormányzat 
elnöke. A 
bográcsok-

ban birka-, marha és sertéspörkölt, 
pacal és bográcsgulyás rotyogott, 
az amúgy is forró levegıben füst és 
csalogató étel illata terjengett, már 
dél körül. A téren felállított színpa-
don a fellépések csak ezután követ-
keztek. Helyi roma muzsikusok 
vállalták a fellépést, így Farkas 
Károly, Rácz Béla, ifj. Farkas Mi-
hály, Varga Pál, Antóni Pál, Szil-
ágyi László, Varga Ottó és Tiha-
mér. Emellett két, hagyományos 
cigányruhába öltözött tánccsoport 
szórakoztatta a publikumot, ık 
Körösnagyharsányból és 
Mezıberénybıl érkeztek. Volt még 
karaoke verseny is, a gyerekeknek 
arcfestés okozott örömöt. 
Az estébe nyúló fesztivál több száz, 

becslések szerint akár ezer embert 

mozgatott meg. Még több fotó a 

www.bekesiujsag.hu                 
                                     Szegfő Katalin 

         Önfeledt szórakozás a Roma Fesztiválon 
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