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              „Békés” Áldott Karácsonyt 
 
Az év egyik legszebb idıszaka adventi ünnepvárás. A 
boldog készülıdés, a szeretteink körében való meg-
hitt ünneplés ígérete, ha ideig-óráig ugyan, de mégis 
elfeledteti mindennapos gondjainkat. A karácsonyi 
és újévi ünnepkör kettıssége a lassan mögöttünk 
hagyott esztendı tapasztalatainak, eredményeinek 
összegzésében és az elıttünk álló új év feladatainak, 
lehetıségeinek megtervezésében rejlik. Ahogyan el-
maradhatatlanul, fontos részei ezek egy család életé-
ben is. Az idei év küzdelmes volt mindannyiunk szá-

mára, a megszorítások minden békési család életében meghatározó nyo-
mot hagyott. Ennek ellenére úgy érzem, az az út, melyen elindultunk, 
elvezet valahova. A Roma Oldalon számos cikk, megannyi riport, jegyzet 
és írások követték az esztendı örömteli eseményeit, és a kormányoldal-
ról jövı megszorításokat. Mindezen híreket Önök éppúgy olvashatták, 
mint a roma nık korántsem egyenrangú helyzetérıl szóló írásainkat. 
Bízom benne, hogy a Roma Oldal munkájával, ha apró lépésekkel is, de 
sikerül változtatnunk a békési romák megítélésén. Az elıttünk álló év 
semmivel sem lesz könnyebb, mint az elmúló, éppen ezért fontos, hogy a 
karácsony ünnepe a szeretetrıl és az összetartozásról szóljon mindany-
nyiunk számára. Ezen gondolatok jegyében kívánok városunk valameny-
nyi roma és a nem roma polgárának áldott, békés karácsonyt és sikerek-
ben gazdag boldog új esztendıt.  
                                        Lakatos Gyula, a Békési Újság Roma Oldal szerkesztıje 

Nemrégiben szakemberek elfogad-
tak egy határozattervezetet, amely 
alapján 2012. december 31-ig a ma-
gyar kormány a parlament elé ter-
jesztheti azt a törvényjavaslatot, ami 
tartalmazza a magyarországi kisebb-
ségek parlamenti képviseletét. Elin-
dulhat az a munka, amelynek ered-
ményeként a 2014-es választásokon 
már lehet parlamenti képviselete a 
kisebbségeknek. Összetett kérdésrıl 
van szó, amely összefügg a parla-
menti képviselık számának már 
többször javasolt csökkentésével, és 
emlékeztetek a honatyák rá, hogy a 
kisebbségek parlamenti képviseleté-
nek megoldatlansága miatt 1992 óta 
tart a mulasztásos alkotmánysértés. 
Az Országgyőlésnek december 15-ig 
kell majd foglalkoznia a Magyaror-

szági Nemzeti és Etnikai Kisebbsé-
gek Fórumának mőködésérıl szóló 
határozattervezettel. 
A 2010-es költségvetéssel kapcsolat-
ban a fórumon egyetértés mutatko-
zott abban, hogy jövıre „semmilyen 
csorbát nem szenvedhet a kisebbségi 
média, a sajtóorgánumok támogatá-
sa” - mondta az Országgyőlés volt 
elnöke, hozzátéve, hogy a Miniszter-
elnöki Hivatal Kisebbség- és Nem-
zetpolitikáért Felelıs Szakállamtit-
kársága havonta fogja átutalni a 
szükséges pénzösszegeket. 
A fórumon résztvevı országos ki-
sebbségi önkormányzatok elnökei-
nek állásfoglalása szerint a Magyar 
Televízió kisebbségi mősorainak 
változatlan formában kell megma-
radniuk a jövıben is.    Forrás: Romnet.hu 

Papíron magyarnak lenni jó. Ráadá-
sul a magyar lakosság jövedelme az 
elmúlt két évtizedben minden más 
érzetünkkel ellentétben folyamato-
san és erısen emelkedett. Legalább-
is a kormány „papírozása” alapján. 
A közgazdászok szerint a rendszer-
váltás óta a magyar lakosság átlag-
jövedelme reálértékben (tehát az 
inflációt levonva) a mai napig meg-
háromszorozódott!  
Ez egy lassú és folyamatos emelke-
dés volt szerintük, ezért nem látunk 
nap-nap után örömtüntetéseket a 
parlament elıtt.  
Nem hiszi ezt a tisztelt olvasó?  
Pedig gondoljon csak bele: Mennyi 
és milyen autó járt az utcákon 20 
éve? Ivott-e bárki is ásványvizet 
húsz éve csapvíz helyett? Vagy Ice 
Tea-t a rendes tea helyett? És még 
hosszan sorolhatnám.  
A lényeg: bizony csendben és lap-
pangva mindenkinek megnıtt a jö-
vedelme. Magyarország tehát papí-
ron az unió felé jó mutatókkal van 
feltüntetve.  
Aztán a gyakorlat az meg nem érde-
kel senkit. Gondoljunk csak bele, 
mikor Gyurcsány rágalmazta Orbán 
Viktort, miért állított olyat, hogy 
vidéken 28.000 Ft-ból élnek havon-
ta nagyon sokan. Ma már nagyon 
sokan tudják ki hazudott, és hogy 
igaza Orbán Viktornak volt. 
                                      Lakatos Gyula 
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Ez a fajta gondolkodás a cigányság társadalmi hely-
zetét és megítélését évtizedekre bebetonozza a kilátás-
talanság és kivetettség alapjába. A négyévente eladó-
sorba kerülı romapolitikai elit mindent megtesz an-
nak érdekében, hogy az ıket megválasztott cigánysá-
got valamelyik párt táborába „tereljék”. Mert tudják, 
hogy a számok beszélnek. (Szívesen mondanám, hogy 
pártpolitikai ideológiák mellé akarják, állítanak a 
szavazókat, de ez nem lenne igaz, hiszen a magyar 
politikai pártoknak ma már teljességgel elvesztek az 

ideológiái, hacsak a hataloméhséget és az azzal járó 
élményeket nem nevezem annak.) Mindegyik parla-
menti párt választott magának már „dísz cigányt”, 
mindegyik párt hirdetett roma programot, mégis mind 
ezek ellenére a cigány társadalom olyan szintő lesza-
kadásban van, amelynek egyelıre még a végét nem 
látjuk. Monok polgármesterének népszerőségi kitalá-
ciói engednek némi betekintést abba, hogy mi is vár-
ható rövid idın belül ebbe a vihar vert kis országba. A 
szegénységet olyan mértékben fogják büntetni, hogy 
emberek százezrei válnak saját hazájukba menekültek-
ké. A folyton változó idı megkívánja, hogy a roma 
politikai elit is változzon! Nem csak megújulásban, 
gondolkodásban, de személyekben is. Ez a változás 
megkívánja azt is, hogy az a roma értelmiség, melyet 
kinevelt ez a drága haza, végre felvállalja saját identi-
tását, még akkor is, ha ez nem jár elınyökkel. Ameri-
ka Martin Luther Kingtıl volt hangos, akinek álma 
valóra vált! De miért? Mert, nem a gazdasági haszon-
szerzés vezérelte, hanem az ıszinte tenni akarás! 
A roma közéletben igazi változás csak akkor lesz érzé-
kelhetı, amikor a magukat politikai szerepvállalásra 
alkalmasnak találó emberek felismerik azt a helyzetet, 
hogy az egyéni anyagi gyarapodásnál sokkal nagysze-
rőbb dolog az, ha a cigányságot részévé tudják tenni 
az európai társadalomnak.           
                                                      Surman László író,költı 

        Botrányos romapolitikai elit a közéletben  

Az adományozás alkalmával a 
helyszínen Bodorné Varga Anikó, 
az egyesület alelnöke a Békési Új-
ságnak elmondta, hogy tudatosan a 
leghátrányosabb helyzető óvodát 
választották ki, és ott osztották ki a 
húszezer forint értékő ajándékukat, 
szaloncukrot, üdítıitalt, könyvet. 
Az öt csoportban nevelkedı 98 
gyermeknek csoportonként egy-egy 
karácsonyfa rajzot vagy más tech-
nikával készült ábrát kellett elké-
szíteniük, melyek ebben az évben a 
folyosót díszítik. A Más-kép Egye-

sület tervei szerint évente más-más 
tagóvoda gyermekeit lepik meg 
ajándékukkal.  
Az egyesület neve a Tanoda kap-
csán lehet ismert olvasóink elıtt, 
amely egy napszabású, több civil 
szervezet és oktatási intézmény 
együttmőködésével megvalósult 
program volt. Együttmőködnek a 
Cigány Kisebbségi Önkormányzat-
tal is, mások mellett nyári táboro-
zásokat is szerveznek.  
                                            

                                             Szegfő Katalin                                           

 /További fotók a rendezvényrıl és az  
         Epreskerti Óvoda életérıl a 
www.bekesiujsag.hu  oldal Képgalériában/ 

   A roma közélet tele van botránnyal, szakmai hiányosságokkal és politikai kiszolgáltatottsággal.  

                              A jelenlegi roma politikai elit alkalmatlan a valódi irányváltásra.  

            Folyamatos megújulásról beszélnek, új gondolkodásról, de azt elfelejtik kimondani,  

                                       hogy - természetesen - ez a megújhodás is csak 

           Egyesület ajándékozta meg az ovisokat 
  A 2004 óta mőködı békési Más-kép Közhasznú Egyesület hagyományteremtı jelleggel Mikulás-napot meg  

  elızıen megajándékozta az Epreskerti Tagóvoda óvodásait, hogy néhány derős percet szerezzen a jelentıs  

                            létszámban roma etnikumú és hátrányos helyzető kisgyerekeknek. 
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Képünkön Bodorné Varga Anikó és Mezı 

Lászlóné az ovisok körében 

A képen Surman László író, költı 
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 December 4-én pénteken a Békési Kulturális Központ Klubtermé-
ben tartott sajtótájékoztatót Daróczi Sándorné, az Országos Ci-
gány Önkormányzat gazdasági vezetıje, a Pénzügyi Bizottság el-
nöke, a független frakció vezetıje. 

  A békési független roma csoport 

    a megújulás lehetıségét keresi 

   Surman Zoltán újra 

           edzésben 

Lapunkban is beszámoltunk arról, 
hogy a szeptember 4-én Békésen 
harmadik alkalommal megrendezett 
Surman Box Gála keretében meg-
tartott fı mérkızésen Surman Zoltán 
lépett szorítóba profi ökölvívásban 
egy nemzetközi bajnoki cím elnyeré-
séért. A sportolónak a második me-
netben egy rosszul kivitelezett ütés 
miatt eltört a bal keze hüvelykujjá-
nak kézközép csontja.  Ennek ellené-
re a mérkızést nem adta fel, sıt öt 
meneten keresztül törött kézzel is 
olyan tempót diktált, hogy ellenfele 
az elszenvedett súlyos sérülései mi-
att feladta a meccset. Surman Zol-
tán sérülésének súlyosságára csak 
ezután derült fény. Kiderült, hogy a 
kéz középcsontja nemcsak kereszt, 
hanem hosszanti irányban is eltört 
és egy centiméterrel is megrövidült, 
hiszen az ütésektıl összetorlódott a 
törés mentén. - Iszonyatos fájdalmat 
érzékeltem abban a pillanatban, 
ahogyan az megtörtént, de ennek 
ellenére egy pillanatra sem fordult 
meg a fejemben, hogy feladjam a 
mérkızést. Éreztem, hogy gyızelem-
re állok és megpróbáltam kizárni a 
fájdalmat. Csak a bajnoki cím lebe-
gett a szemem elıtt. A mérkızés 
után a békéscsabai kórházba men-
tem. A röntgen után gipszbe helyez-
ték a kezemet, majd két hét elteltével 
kiderült, hogy egy mőtéti beavatko-
zásra van szükség, amelyet Dr. Bíró 
Edit fıorvos nı végzett. Neki ezúton 
mondok köszönetet – mondta el a 
sajtónak Surman Zoltán profi boksz-
bajnok és edzı. A gipsz hat héten át 
volt Zoltán kezén. Az elmúlt két hét-
ben gyógytornára járt, és elkezdte a 
futásos és kondicionálós edzéseket, 
mivel februárra és márciusra már 
több felkérése van mérkızésekre .   
                 Forrás: www.bekesiujsag.hu 
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Daróczi Sándorné bevezetıjében 
hangsúlyozta hogy céljuk megújíta-
ni az országos és megyei roma poli-
tikai helyzetet, hiszen a magyaror-
szági roma politika véleménye sze-
rint tarthatatlan.  
Majd kitért a munkájában tapasztalt 
anomáliákra. Mint pénzügyi bizott-
sági elnök folyamatosan problémák-
kal találja szemben az Országos 
Cigány Önkormányzatban. Ennek 
az oka elsısorban az elnök, Kolom-
pár Orbán.  
- Szeretném tudni ki mit dolgozott, 
ki mit kapott, kinek mi volt az ára, 
mennyibıl mőködnek a megyei 
szervezetek. De mikor újra és újra 
erre irányuló kérdéseket teszek fel, 
a dokumentumok mindig elütnek. 
Kolompár Orbán amit ma Magyar-
országon végez, nem felvállalható. 
Természetesen kivétel a sleppje, 
amely jól megél a hallgatásból és 
pillanatnyi oda szavazásból - mond-
ta el Daróczi Sándorné Békésen.  
Véleménye szerint változtatni és 
frissíteni kell a mai roma politikai 
életben, mert 20 éve csak toporgunk 
egy helyben.  
Vannak elkötelezett „pártcigá-
nyok”, de ık csak is magukkal, és 
nem a romasággal foglalkoznak. 

Saját munkahelyüket 
teremtik meg. Mikor 
ma faluvégeken éhez-
nek a romák. Egyre 
égetıbben van szük-
ség az összefogásra. 
A nagypártoknak ne 
csak szavazógépként 
legyünk fontosak, 
hanem valódi partner-
ként kezeljenek ben-
nünket és a tanult ro-
máinkat - folytatta a 
képviselı asszony. 
Az ÖCO-ban a pénz-
ügyi helyzet kataszt-
rofális, bár az MSZP-

nek ez így pont jó. A romaságnak 
keresnie kell azt a politikai erıt, 
mely valóban a hazai romaság és a 
többségi társadalom békés együtt-
élését tartja szem elıtt. Ami bizo-
nyos, hogy a partnerpárt ehhez nem 
az MSZP lesz.  
- Az elmúlt években nem megfelelı 
szakmai munkát tapasztaltam, helyi 
de országos szinten is. Oktatás és 
munka szempontjából is gyenge 
dolgok történnek. Neveket adtak 
programoknak, csatoltak hozzá mil-
liókat. Miközben mi romák ezekrıl 
semmit sem tudunk. A felemelke-
dést csupán papíron látom. A mai 
kormánynál senkit nem érdekel, 
hogy miért nem jutott el hozzánk 
romákhoz és, hogy hol kinél akad-
tak el a támogatási források milliói. 
Az Országos Cigány Önkormányzat 
elvesztette legitimitását és hitét a 
társadalom felé. Pedig az egyetlen 
szervezet lehetett volna, mely elér-
hetett volna országosan és parla-
menti szinten is bármit. A valódi 
roma összefogást a mai politika, 
úgy látom, hogy nem engedi. A pár-
tok többségének a szétszakított ro-
maság a jó - zárta sajtótájékoztatóját 
Békésen Daróczi Sándorné. 
                                               Lakatos Gyula      

Képünkön Daróczi Sándorné mellett az úgynevezett békési 
független roma csoport tagjai: Balog Krisztián, Antóni Gyu-
la, Czinanó Antal. 
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     Békési magánszemélyek a gyerekekért rendeztek Mikulás ünnepséget 

Több roma és nem roma magánvállalkozó, és cégek összefogásával közel 300 békési hátrányos helyzető, roma gyermek-

nek rendeztek Mikulás váró ünnepséget a kulturális központban. Mások mellett fellépett  Herceg Tirza, Rácz Renáta, 

Bodóczki Evelin, a Fregolina Társastánc Klub, a Bartók Béla Szakközépiskola végzıs növendékeinek jazz zenekara és a 

Budai Duó. A gyerekek ajándékát a Mikulás hozta el és adta át. 
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