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A város vezetése megelégelte a településen a játszótéri rongálásokat. Békésen ezután parkır óvja a 

városközpont felújított létesítményét. 

İrizteti és óvja az új ligeti játszóteret a városvezetés 

 
Kovács Gusztáv parkır számolt be munkájáról lapunk 
kérdésére.  

- Általában két gyakori probléma figyelhetı meg – 
mondja. Egyrészt, hogy már korosabb embertársaink, 
nem egy esetben 20 évesek is használják az eszközö-
ket, pedig nem az ı súlyukra tervezték ezeket a játé-
kokat. Még komolyabb baj, hogy hétvégenként a fia-
talok kissé ittas állapotban, szórakozóhelyrıl haza 
indulván „levezetik” maradék fölös energiájukat a 
játszótér játékain. 
Kovács Gusztáv lassan egy hónapja látja el ez a fel-
adatot a polgármesteri hivatal megbízásából. Már 
többször is be kellett avatkoznia az elıbb említett 
okok miatt, hogy óvja a városi létesítményt, a ligetben 
található játszóteret.  
A városban egyébként a hónapban fogadhatják el a 
honatyák a közterület használatáról szóló rendeletet, 
mely foglalkozik a játszóterek rendjével is. Kimondja, 
hogy a létesítmények csak este 9 óráig lesznek hasz-
nálhatók, és 14 éven felüliek nem játszhatnak rajta. 
Az állatokat is kitiltja a rendelet a játszóterekrıl, vala-
mint tiltja a szülık dohányzását a játszótér területén. 
                                                                   Lakatos Gyula 

Támogatást nyújt a 
Hunyadi téri Óvoda 
alapítványának az 
önkormányzat 

 
Az egyik leghátrányosabb 
helyzető óvoda a Hunyadi 
téri, de mivel csak nemrég 
van alapítványa, ezért a civil 
szervezeteknek nyújtott költ-
ségvetési keretbıl idén még 
nem részesülhetett. Viszont 
30 ezer Ft-os támogatást kap 
az alapítvány, mivel a Roma 
Koordinációs Tanács idei 
mőködési kiadásaira tervezett 
költségvetésébıl átcsoporto-
sította az összeget a Hunyadi 
Téri Óvoda Gyermekeiért 
Alapítványnak.               L. Gy. 

Új buszvárók épülnek Békésen 
Békésen több helyszínen is zajlanak 
az új buszvárók építésének munká-
latai. A 49 darab buszváró szigetbıl 
már 21 helyszínen elkészült az al-
építmény, két helyszínen pedig ma-
ga az új egyedi tervezéső buszváró 
is áll. 
 
A fejlesztés Békés bel- és külterü-
letén 41 fedett buszváró, és 49 db 
sziget kialakítását jelenti, megfele-
lı mőszaki felszereltséggel, aka-
dálymentesítéssel, hulladékgyőjtı 
edényekkel, parkosított zöld kör-
nyezettel és padokkal.  
A 70 millió forintos beruházás mi-
nimális önerıt igényelt a városi 
önkormányzattól, a kivitelezést 

helyi vállalkozó végzi, a munkála-
tokkal ez év augusztus végéig kell 
elkészülnie. 
Kivitelezı: Wiener Center Kft.  
                                              Lakatos Gyula 

Kovács Gusztáv parkır munkavégzés közben 

Készül a Hunyadi téri buszváró 
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A napirendi pontok közt szerepelt többek 
közt az Ügyrendi, Lakásügyi, Közrendvé-
delmi Bizottság munkájáról szóló tájékoz-
tató. Elıadónak Mészáros Sándort, a bi-
zottság elnökét várták, de ı nem tudott az 
ülésen részt venni, így ezt a napirendi pon-
tot elnapolta a grémium.  
 
Ezután számolt be a BCKİ elnöke a két 
testületi ülés között eltelt idı munkájáról. 
Mivel az elıkészületi munkák jól haladnak, 
így július 12-én, vasárnap Roma Sportnapot 
rendeznek, melyre mindenkit szeretettel 
várnak. Czinanó Tihamér elnök a bejelentés 
után szavazásra bocsátotta a sportrendez-
vény programját, teljes egyetértés mellett 
120 ezer Ft kerettel egyhangúlag el is fo-
gadták a képviselık. Balog Krisztián képvi-
selı kérte, hogy mennyiben a kistérségi ál-
talános iskolában kisebbségi ügyekrıl esik szó, akkor 
a kisebbségi önkormányzat kiválasztott képviselıje is 
részt vehessen a megbeszélésen. Vagy célszerő lenne 
a már évek óta dolgozó roma koordinátorokat bevon-
ni, és ık számolhatnának be az önkormányzatnak. 
Sápi András oktatási szakreferens tájékoztatta a 
BCKÖ tagjait, hogy kaphatnak anyagokat, de csak 
tájékoztató jelleggel. Ha pedig fegyelmi tárgyaláso-
kon szeretnének részt venni, akkor azt írásban kell 
kérelmezni. Az önkormányzat kérte, hogy a kistérségi 
iskolákban státusszal alkalmazzanak roma pedagógu-
sokat, és ne csak hat órában, mert az véleményük sze-

rint megalázó és nem példaértékő. Ennek a felvetés-
nek a megoldására ígéretet tett a szakreferens, ameny-
nyiben megfelelı képesítéső és hozzáállású pedagó-
gusról lesz szó.  
Késıbb Rácz Rezsı képviselı kifogásolta a Roma 
Koordinációs Iroda munkáját. Szerinte annak látható 
jelei nincsenek és nem tudni ki és hogyan ellenırzi a 
koordinátorok munkáját. Hiányolta a korábban meg-
szokott együttmőködést is. Felvetésére a képviselık 
úgy határoztak, hogy minden testületi ülésükre meg-
hívják a koordinációs bizottságot, és a roma referenst. 
                                                     Lakatos Gyula                               

  A Békési Cigány Kisebbségi Önkormányzat ülésérıl  
                       Tudósítás a kisebbségi önkormányzat júniusi ülésérıl 
Legutóbb június utolsó napján ülésezett Békési Cigány Kisebbségi Önkormányzat.  

 A kiskunlacházi gyilkosság tapasztalatairól, helyreigazításáról 
Amíg a média úgy sejtette vagy sejttette, hogy roma elkövetık lehetnek a nagy port felvert  

gyilkossági ügyben, addig számos cikk és riport született. Amint kiderült, hogy nem roma,  

hanem egy szomszéd magyar fiú a gyilkos, a helyreigazítás már elmaradt.  

Nem kér bocsánatot a cigány 
közösségtıl Répás József, 
Kiskunlacháza polgármestere 
sem, pedig ı volt az, aki azu-
tán, hogy egy 14 éves helybéli 
lányt novemberben meggyil-
koltak, a lakossági győlésen 
kimondta: „elég volt a roma-
bőnözésbıl”.  
 
A győlésre háromezer feltüzelt 

helybéli, és a Magyar Gárda ki-
vonult tagja mentek el. A lako-
sok három roma fiút gyanúsítot-
tak a gyilkossággal, noha ık a 
Rendırségen önként vetették alá 
magukat DNS-vizsgálatnak, 
mely rögtön tisztázta is ıket.  
Viszont több tévé is feltételezett 
elkövetıként mutatta be ıket. A 
rendırség által nemrégiben elfo-
gott és a DNS-minta alapján 

azonosított valószínő gyilkos 
egy 25 éves, alkalmi munkából 
élı helyi férfi, aki az áldozat 
házától 200 méterre lakik – és 
nem cigány. Ismét bebizonyoso-
dott, hogy a tények ismerete nél-
kül nem lenne szabad az elköve-
tı származására vonatkozó kö-
vetkeztetéseket levonni. Úgy 
fest: büntetlenül lehet vádaskod-
ni és tömegeket izgatni.       L. Gy. 

                                   Testületi ülésen a kisebbségi képviselık. 
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Fordulat a Kolompár vezette Országos Cigány Önkormányzatnál, 
Farkas Flóriánnál van a többség 

Az Országos Cigány Önkormány-
zat (OCÖ) 27 képviselıje fordult 
Kolompár Orbán elnökhöz, hogy 
vezetıtársaival együtt mondjon le, 
különben egy rendkívüli közgyőlé-
sen, élve többségi jogukkal, felosz-
latják az OCÖ-t.  
 
A legitim roma képviselık összlét-
száma jelenleg már nem 53, csak 
51, mivel Dancs Mihály (Roma Pol-
gárjogi Mozgalom) elızetes letar-
tóztatásban van, egy másik képvise-
lınek pedig vissza kellett adnia 
mandátumát helyi cigány önkor-
mányzatának megszőnése miatt. Így 
a 27 képviselı biztos többséget je-
lent ahhoz, hogy adott esetben való-
ban új cigány kisebbségi választá-
sokra kerüljön sor. 
A mostani roma önkormányzat bı 
két éve, 2007 tavaszán alakult meg, 
másodszori nekifutásra. Eredetileg 
bizonyosnak látszott, hogy a 2006 
ıszi, 2007 eleji kisebbségi önkor-
mányzati választásokon gyıztes 
Lungo Drom szövetsége nyeri el a 
hatalmat, és e szervezet elnöke, Far-
kas Flórián lesz az új önkormányza-

ti elnök. Ám Kolompár Orbán a 
2007. márciusi elsı alakuló ülésen 
néhány lungo dromos képviselı 
megingatásával, valamint húsz, vá-
ratlanul beözönlı „izomember"” 
segítségével átrendezte a szemben-
álló frakciók erıviszonyait a Ma-
gyarországi Cigányszervezetek Fó-
ruma (MCF) nevével fémjelzett 
baloldali szövetség javára. E köz-
győlést ugyan sikerült megóvniuk 
Farkaséknak, de a második alakuló 
ülésre már biztos többséget szerzett 
az addigi OCÖ-elnök, MCF-vezetı, 
így újra ı foglalhatta el az elnöki 
széket. 
A szóban forgó tanácskozá-
son a Lungo Drom tagjai és 
a szervezet hőnek bizonyult 
szövetségesei vettek részt. 
Utóbbiak közül Oláh Jó-
zsef, a Roma Diplomások 
Országos Szövetségének 
elnöke azt közölte: a 
mai magyarországi 
cigányságot ugyanúgy 
sújtja a mélyszegény-
ség és a negatív közmeg-
ítélés, amiben egyaránt felelısek 

a balliberális kormányok, illetve 
egyes romák, mindenekelıtt a ki-
sebbség regnáló vezetıi. Oláh hang-
súlyozta: hiteles cigány vezetıkre 
van szükség és olyan érdemi felzár-
kóztató programcsomagra, amelyet 
szerinte csak a majdani Lungo 

Drommal szövet-
séges Fidesz-
kormány képes 
megszerkeszteni 

       és kivitelezni. 
Forrás: Joó István  

                                  Magyar Nemzet 

 

Visszaszerezte többségét az Országos Cigány Önkormányzatban Farkas Flórián, a Lungo Drom elnö-
ke, Fideszes honatya. Nemrégiben ez az új testületi többség találkozott a budapesti Polgárok Házá-
ban, és határozott Kolompár Orbán „trónfosztásáról”, aki szerintük szolgaian tolta a - romáknak so-
sem látott nyomort hozó - Gyurcsány-Bajnai-kormányok és a balliberális pártok szekerét. 

   Osztálykiránduláson vett részt a Dr. Hepp Ferenc iskola 7/D osztálya  

A Dr. Hepp Ferenc Tagintézmény 7/D. osztálya június 9-én Budapesten volt osztálykiránduláson. A 
kirándulást a Hısök Terén kezdték, majd a Parlament platinás épületét csodálták meg kívül-belül, itt 
Erdıs Norbert országgyőlési képviselı, városunk alpolgármestere kalauzolta és látta vendégül az 
egész osztályt. Ellátogattak az egzotikus állatokat bemutató Tropicariumba, végül  hazafele még el-
idıztek a Ferihegy mellett lévı repüléstörténeti múzeumban is.   
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       Az NFÜ levette a kezét a romákról 

Felszámolta a Nemzeti Fejlesztési 
Ügynökség (NFÜ) a kisebbségi 
munkatársakból álló Roma Prog-
ram Támogatási Hálózatot.  
 
E lépéssel júliustól megszőnt az 
uniós pénzek odaítélésérıl döntı 
kormányszerv kapcsolattartási lehe-

tısége roma szervezetekkel. Kérdés 
persze tavaly mennyi pénzrıl dön-
töttek.  Tudnivaló, hogy szinte már 
csak uniós forrásokat szán a Bajnai-
kormány az integrációra. A fejlesz-
tési ügynökségnél azzal bagatelli-
zálták a leépítést, hogy a kistérségi 
hálózat is képes ellátni a feladatot. 
Ugyanakkor Kissné Oláh Anita, a 
szélnek eresztett támogatási hálózat 
nyugat-dunántúli regionális koordi-
nátora úgy nyilatkozott: a kistérség 
nem cigány munkatársai eddig sem 
mertek a roma munkatársak nélkül 
látogatni olyan terepeket, ahol a leg-
rosszabb helyzetben él a cigányság. 
Így elképzelhetı, hogy a legérintet-
tebbek esnek el információtól, tá-
mogatástól, mert nem fog eljutni 
hozzájuk semmi. 
                                   Forrás: Magyar Nemzet 

 Havonta megjelenı ingyenes folyóirat                       Roma Oldal                     Havonta megjelenı ingyenes folyóirat 

Szakemberek attól félnek, hogy kevesebb pénz jut a cigányok tényleges 

felzárkóztatására. Ahol Gyurcsány abbahagyta, Bajnai ott folytatja. 

Kétszeres vádlott lehet 
         Kolompár 
 
Mint ismert, 2005-ben az OCÖ 
pénzügyi ellenırzı bizottságá-
nak egyik tagja feljelentést tett 
gazdasági bőncselekmények 
gyanújával. A feljelentés arra 
utalt, hogy az OCÖ gazdálko-
dásában súlyos visszaélések 
történtek 2003 és 2005 között. 
(A szervezet vezetıje akkor 
már Kolompár volt.) A bőn-
ügyben elıször a BRFK vizs-
gálódott hőtlen kezelés gyanú-
jával, de azt megszüntették. 
Azonban a nyomozás során 
sikkasztásra és számviteli fe-
gyelem megsértésére utaló 
adatokra bukkantak, az eljárás 
tavalyig ismeretlen tettes ellen 
folyt, majd ısszel Kolompár 
két munkatársát késıbb pedig 
magát az OCÖ elnökét hallgat-
ták ki immár gyanúsítottként.                   

Forrás: mno.hu 

 Bezár a hulladéklerakó 

A Békési Polgármesteri 
Hivatal tájékoztatja a la-
kosokat, hogy a Békési 
Hulladéklerakó Telep ez 
év július 15-én bezár. 
 

Ezt követıen a településen 
keletkezı hulladékokat regio-
nális hulladéklerakó telepre 
fogja szállítani a Békési Hul-
ladékgyőjtı Kft. 
 
A hulladéklerakó július 15-ig 

még nyitva tart munkanap-

okon, valamint szombaton és 

vasárnap 7-16 óra között. 

 Isten éltese:   Maczik Pál bokszedzı 60 éves 
       A születésnapi partin tiszteletét tette Gedó György kétszeres olimpiai     

bajnok ökölvívó, és Németh Lajos FIFA bíró, valamint több magyar bajnok 

öklözı, akik tisztelik Maczik Pál munkásságát. Jelen voltak a régi és a mai 

növen- dékek is. 

Maczik Pál edzı, 

lapunk kérésére 

összefoglalta eddigi 

munkásságát. 

- Budapesten a 

Chinoin Gyógyszer-

gyár csapatában kezd-

tem a boksz sportot, 

korábban több más 

sportágat kipróbál-

tam, a labdarúgás-

ról az asztaliteni-

szig, de a boksz 

fogott meg a 

legjobban. 1966-

ban kezdtem, de már 1975-ben edzı let-

tem. Abban az évben hívtak Békésre és 

1985-ig itt edzısödtem. Majd elkerültem 

az ország más pontjaira. 1995-ben jöttem 

ismét Békésre, azóta vagyok az egyetlen 

edzıje a Békési Boksz TE-nek. Immár 35 

éve minden nap tanítom és oktatom a 

boksz alapjait, illetve készítek fel verseny-

zıket mérkızésekre. Békésen összesen 25 

éve edzısödöm, ebbıl mindössze négy 

évig voltam fıállású, a többi idıben tár-

sadalmi megbízással csináltam és csiná-

lom. Ez idı alatt több magyar bajnokot, 

férfiválogatottat, több korosztályos helye-

zet bajnokot neveltem fel itt Békésen. 

Rengeteg válogatott bokszolót adtam a 

magyar boksz sportnak, a magyar ökölví-

vó-szakosztály el is ismeri a munkám. A 

városnak létrehoztam egy edzıtermet, 

ahol nap mint nap edzés van hosszú évek 

óta. Rengeteg kudarc és csalódás ellené-

re amíg bírom, addig csinálni szeretném, 

mert ha egy sportoló jó eredményt ér el, 

nekem ez az igazi fizetség. Az ı örömük. 

Az elmúlt 13 évben sikerült talpra állítani 

a békési bokszot, nagyon sok sikert értünk 

el, még külföldön is. Nekem mindig az 

volt a fontos, hogy az eredmények miatt a 

város is jobb megítélés alá kerüljön, hír-

névre tegyen szert ország szerte.                   
                                            Lakatos Gyula 

Maczik Pál boksz edzı 
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