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     Járai Zsigmond képviselı, Dr. Lanczendorfer Erzsébet, 

       Surján László Európai Parlamenti képviselı jött el  

KÉSZ fórum Békésen, jeles vendégekkel 

Gyurcsány Ferenc miniszterelnök-

ként eltöltött utolsó napján 25 millió 

támogatást adott a Jobbik mögött álló 

alapítványnak - hangzott el a fóru-

mon. 

 
Sürgısen végrehajtandó utolsó intéz-
kedése volt  a leköszönı miniszterel-
nöknek, Gyurcsány Ferencnek, hogy 
25 milliós támogatáshoz juttassa a 
Jobbikot (teljes anyag az origón letölt-
hetı) - mondta el és bizonyítékokkal 
alá is támasztotta állítását Dr. 
Lanczendorfer Erzsébet országgyőlési 
képviselı, az est házi asszonya.  Meg-
jegyzendı, hogy valamennyi párt kap 
állami támogatást.   
A képviselı asszony szerint mint min-
den választásnak, így az európai parla-
mentinek is lesz következménye. Ez 
függ az eredménytıl és a szavazók 
részvételi arányától is. Most már tud-
juk: a várnál alacsonyabb részvétel 
mellett a Fidesz-KDNP fölényes gyı-
zelmet aratott.  
Amennyiben a jövı évi vagy elıreho-
zott választást is ez a pártszövetség 

nyeri, szá-
mos intéz-
kedést kí-
vánnak el-
t ö r ö l n i , 
mellyel az 
MSZP sar-
colja és 
félelemben 
tartja a sze-
gény embe-
reket. Ilyen 
például az 
ingatlanadó. 
A Roma 
Oldal kérdésére, hogy a KDNP-nek 
van-e cigányprogramja, Surján László, 
volt és jelenlegi európai parlamenti 
képviselı válaszolt. Véleménye sze-
rint cigányprogram ilyen formában 
nem létezik, és nem is örül az ilyen 
kifejezésnek. Mert magyar ajkú embe-
rekrıl beszélünk minden esetben, akik 
szerves részei Magyarországnak. Vi-
szont vannak ma Magyarországon 
szegény emberek, köztük vannak ro-
mák is. Beszélt a kitörési lehetıségek-

rıl is. Mivel az iskolázott-
ság és mőveltség szintje 
még mindig alacsonyabb, 
így szükségesek a jobb 
oktatási programok. Hi-
szen a roma lakosság nem 
rosszabb képességő, mint 
a többségi társaik. Moti-
válni kell ıket a tanulás 
irányába.  
- Vannak problémák, tár-
sadalmi feszültségek, és 
gazember az, aki nem se-
gíti ezek megoldását, noha 
tehetné - zárta gondolatait 
dr. Surján László EP-
képviselı.                  L. Gy. 

Mráz Ágoston politológus, Dr. Lanczendorfer Erzsébet 
képviselı, és Járai Zsigmond, a Magyar Nemzeti Bank 
volt elnöke 

  Dr. Pálmai Tamás, a KDNP  
  megyei elnöke 

Soha nem látott 
mértékő munka-

nélküliség 
 
Sok-sok új munkahelyet 

ígért egykoron kampányá-

ban az MSZP. Új munkahe-
lyek helyett ma inkább új 
munkanélküliekrıl, állástala-
nokról beszélhetünk. Az elsı 
negyedéves 9,7 százalékról 
9,9 százalékra emelkedett a 
munkanélküliségi ráta orszá-
gunkban. A központi Statisz-
tikai Hivatal (KSH) adatai 
szerint egyetlen év alatt 88 
ezerrel nıtt az állástalanok 
száma, jelenleg 412 ezren 
vannak regisztráltan munka 
nélkül. Persze sokan már ré-
gen kiestek a rendszerbıl, a 
hatóságok és a statisztikák 
számára ık láthatatlanok. 
                                       L. Gy. 
 

  Mégis drágul a gáz! 
 

A gáz az áfa emelésével 

drágul júliustól.   
 

Júliustól nem változik a gáz 
nettó ára, de mivel az áfa öt 
százalékkal emelkedik, így 
ezzel a gáz is ugyanennyivel 
drágul majd.       

Forrás: Beol.hu 

    A Békési Újság megújult       
honlapján:  

   www.bekesiujsag.hu 
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Május 29-én tartotta a soron következı testületi ülé-
sét a Békési Cigány Kisebbségi Önkormányzat. Fıbb 
napirendi pontok voltak többek közt: a roma sport 
nap, az évégi jutalmazások, és az iskolai osztályki-
rándulások.  
 
Szavazás csak az utóbbi esetben született. Viszont 
napolták a kérdést a sport nappal és az osztálykirándu-
lással kapcsolatban. Így csak a jó tanulók jutalmazásá-
ról sikerült dönteni, melynek értelmében 40.000Ft-ot 
szavaztak meg a grémium tagjai a gyerekek részére. 
Balog Krisztián képviselı kérdést intézet az óvodai 
roma pedagógusasszisztens állásokkal kapcsolatban, 
melyet a legutóbbi kisebbségi képviselı testületi ülé-
sen terjesztettek elı. A válaszból kiderült, hogy szep-
tembertıl a Kisebbségi Önkormányzat jóvoltából két 
fı roma asszisztenst tudnak majd foglalkoztatni.  
Rácz Rezsı képviselı érdeklıdésére Czinanó Tihamér 
a Kisebbségi Önkormányzat elnöke válaszolt illetve 
számolt be arról, hogy „Párizsban” grund épülhet a 
közeljövıben, amennyiben nyer az erre a célra beadott 
pályázat.                                                    Lakatos Gyula 

Megéljük-e ma a mai viszonyok 
közt a nyugdíjkorhatárt vagy sem?  
 
Megszőnik a tizenharmadik havi 
nyugdíj július 1-tıl. Domokos Lász-
ló, a Békés Megyei Közgyőlés elnö-
ke elítéli a 13. havi nyugdíj elvételét, 
hiszen ezzel ellehetetlenítik a nyug-
díjasok amúgy sem könnyő életét, 
országgyőlési képviselıként ezért ı 
sem szavazta meg az idısek helyze-
tét megnehezítı javaslatot.  
Ugyankor a kormány a másik olda-
lon megemeli a nyugdíjkorhatárt. A 
férfiaknál 2012-tıl hat év alatt emel-
kedik 62-rıl 65 évre a korhatár. A 
nıknél 2014-tıl emelkedik szintén 
fokozatosan a nyugdíjba lépés ideje. 
Nos, ahhoz képest, hogy a kormá-
nyon lévı MSZP teljesen mást ígért 
a  kampánya során,  mára becsapták 
a  nyugdíjasokat.                    

Forrás: Index                     

  Eltörli a kormány a 13-dik havi nyugdíjat 

   Az MSZP mást ígért, de hamar feledve mást cselekszik 

  A Békési Cigány Kisebbségi Önkormányzat ülésérıl  
Május 29-én tartották a soron következı ülést, döntöttek a tanulók jutalmazásáról 

Képünkön Czinanó Tihamér, a BCKÖ elnöke 

Domokos László, a Fidesz gazda-
sági szakpolitikusa, a Békés Me-

gyei Közgyőlés elnöke 

  Ki hol és hogyan 
         adózik? 
Több kormánytag felszámolni 

kénytelen off-shore cégét 

 
Ki hol és hogyan adózik ma 
Magyarországon, egyformák 
az adó törvények mindenki 
számára? 
A hónap botrányává duzzadt a 
miniszterek adózási szokásainak 
híre. Míg a kormány következe-
tességet és az állam adótörvé-
nyeinek megfelelı adózást vár el 
az állampolgároktól, addig a 
kormány elsı embere, Bajnai 
Gordon miniszterelnök is többek 
között Ciprusra adózik. Ugyanis 
ott van bejegyzett off-shore cé-
ge. Ennek értelmében nem is 
hazánkban adózik, hanem sokkal 
kedvezıbben Cipruson teszi 
mindezt, az ottani szabályok 
szerint - olvasható többek közt 
az origó internetes oldalon. 
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  Kövér László,  a Fidesz alelnöke exkluzív interjúja a Roma Oldalnak 

A képviselıt a családtámogatásokról, a romapolitikáról,  

és a Magyar Gárdaszerepérıl kérdeztük 

- Nincs új a nap alatt - kezdte mon-

dandóját Kövér László országgyő-

lési képviselı. A Fidesz azt szeretné 

folytatni a családtámogatásban, 

mint amit 1998-ban, kormányra 

kerülésekor elkezdet. Nem pusztán 

családtámogatásról, hanem a ma-

gyar családok megvédésérıl van 

szó. A Fidesz amint felhatalmazást 

kap a választoktól a kormányzásra, 

rögtön visszaállítja a családtámo-

gatásokat. 

 

- Nem hogy elvenni, szőkíteni, ha-

nem éppen ellenkezıleg, bıvíteni 

kell a családok állami támogatását. 

A gyermekeket nevelı családok 

tesznek a legtöbbet a nemzetért, 

ugyanis ık nevelik a jövı adózóit. 

Ez a szemléletbeli különbség na-

gyon jelentıs a mostani kormányzó-

párt, az MSZP, és a Fidesz között. 

A családok támogatása népességpo-

litikai kérdéseket is felvet, hiszen a 

magyarság egyre csak fogy, és ezzel 

párhuzamosan az esély is kisebb, 

hogy ezt a kedvezıtlen folyamatot 

visszafordítsuk - mondta.  

Kövér László szólt a romapolitiká-

ról is. Véleménye szerint a romák 

nagy többsége önhibájukon kívül 

került nehéz helyzetbe. Viszont 

akik a bőnözést választották, azok 

rosszul döntöttek, ugyanis ezekben 

a családokban nagyobb a lehetısége 

a generációról generációra történı 

bőnözési példának. A fiatalokra 

utalva tette hozzá: tanítani és tanít-

tatni kell ıket. A tudáson keresztül 

visz az út afelé, hogy szaktudásra, 

értékteremtésre alkalmas ismeretre 

tegyen szert, amivel megjelenhet a 

munkaerıpiacon. A roma gyereke-

ket sokszor önhibájukon kívül hal-

mozottan hátrányos helyzetővé mi-

nısítik. Ez nem szerencsés, de ha 

már így történt, akkor olyan tanáro-

kat kell képezni, akik felkészültek a 

speciális esetekre és tudják nevelni, 

ösztönözni a fiatalokat.  

- A roma problémát, hiteles, értel-

mes romák nélkül nem lehet megol-

dani, természetes, hogy be kell ıket 

is vonni, hisz róluk van szó - mond-

ta. A Fidesz sok segítséget kap a 

Lungo Dromtól, mely szervezettel 

jó partneri kapcsolatuk van már 

évek hosszúsága óta. De ez nem 

jelenti azt, hogy kizárólagos elınyt 

élveznének. Minden értelmes és 

tenni akaró roma emberre szükség 

van, úgy helyi, mint országos szin-

ten. Nem zárkózunk el azoktól, akik 

tettek már, vagy dolgozni akarnak 

az ügy sikeréért, bennük sok erı és 

energia van.  

Kövér László szerint a Magyar Gár-

da nem kell, hiszen a rendet fenn-

tartani ott van a rendırség, ezért a 

Gárdát fel kell oszlatni. Ma már 

világos, melyik pártnak kell a Gár-

da, a Jobbiknak. A Gárda még sen-

kit nem mentett meg, nem is ártott 

ugyan, de véleménye szerint csak 

rettegésre, drága ruhában való masí-

rozásra és félelemkeltésre jó. Növe-

li a feszültséget a cigány és magyar, 

magyar és cigány között. Bár a kép-

viselı nem lepıdik meg ezen. Hi-

szen mit is várhatunk egy olyan 

kormánytól, mely gátlástalanul ha-

zudik, lop és a nép akarata ellenére 

kormányoz - fogalmazott. A radiká-

lis Jobbik éppen az ezek miatt meg-

keseredett és a tehetetlenségtıl dü-

hös szegény embereket használja ki, 

meglovagolva ezeket az érzéseket, 

próbál rajtuk keresztül Parlamentbe 

kerülni, hogy részese lehessen a 

magyar politikai elitnek - értékelte a 

hazai belpolitikai helyzetet békési 

politikai fóruma elıtt lapunknak 

Kövér László, a Fidesz alelnöke.              
                                     Lakatos Gyula 

Kövér László, a Fidesz alelnöke nyilatkozott a Roma Oldalnak 

Kövér László szerint nem kell a Gárda 
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    Ki pénzeli a Jobbikot? 25 milliót utaltak ki sürgıséggel 

          A KDNP meglátta a Gyurcsány Jobbik-tengelyt 

Két hét után döbben meg a Gyurcsány - kormány 

utolsó intézkedésén Soltész Miklós, a Fidesz-KDNP 

népjóléti kabinetjének vezetıje. A szocialista kor-

mány - 25 millió forintot adott a Csurka István vezet-

te Magyar Igazságért,a Jobb Magyarországért Ala-

pítványnak. Soltész szerint ez azt bizonyítja, hogy a 

kormány pénzeli a Jobbikot.  
 
Soltész Miklóst megdöbbentette, hogy „a Gyurcsány - 
kormány egyik utolsó intézkedésével 25 millió forin-

tot adott a Jobbik 
pártalapítványának, 
a Magyar Igazsá-
gért, a Jobb Ma-
gyarországért Ala-
pítványnak”. A Fi-
desz - KDNP népjó-
léti kabinetjének 
vezetıje  több mint 
két héttel az errıl 
szóló sajtóhírek 

után emelt szót az átutalás ellen. „A Magyar Közlöny-
ben jól látható az a ténykedése a leköszönı, bukott 
Gyurcsány-kormánynak, miszerint a Jobbik pártalapít-
ványának, a Magyar Igazságért, a Jobb Magyaror-
szágért Alapítványnak (….) azonnali hatállyal 25 mil-

lió forintot adott” - fogalmazott Soltész Miklós. Úgy 
vélte, a szocialisták érdekét szolgálja a Jobbik fenn-
maradása. Miközben a kormány a Jobbikot támogatja, 
idén még egy fillért sem adott a fogyatékos embereket 
támogató szervezeteknek, vagy a kisebbségek részére 

is töredékek jutottak. Nos úgy látszik kell a támogatás 
a szép egyenruhákra és a masírozásokra országszerte, 
a romák riogatására, s az emberek megosztására. 
                                                                       Forrás: origó  

A kép csak illusztráció 

 

        Romák elleni támadások az elmúlt 15 hónapban 

     „Mindannyiunkat ISTEN teremtett,  
         s egyenlınek teremtett, még ha  

nem is egyformának.” 

A romák ellen ta-
valy indult ma-
gyarországi erı-
szakhullám hét 
áldozatott követelt, 
kilencen súlyos 
sérüléseket szen-
vedtek. Tíz házat 
felgyújtottak, ki-
lencre rálıttek. 
Tizennégy esetbıl 
ötben ismert az 
elkövetı. A továb-
bi kilencbıl, hét 
mutat feltőnı ha-
sonlóságot. Kérdés 
persze: valóban 
egyetlen titokzatos 
elkövetıi csoport 
számlájára írható-e 
valamennyi? L. Gy. 

 Havonta megjelenı ingyenes folyóirat                       Roma Oldal                     Havonta megjelenı ingyenes folyóirat 

Meg nem erısített információk 
szerint nem zárható ki magas 
(állami) befolyás sem a romá-
kat ért támadások ügyében, 
melynek célja a magyarság és 
a cigányság  kapcsolatának 
kiélezése. 



Evezzünk együtt egy jó társaságban,
vidám hangulatban a nyárba!
Mindenkit várunk! Ismerd meg most
a Körösök szépségeit, a túrázás izgalmát!

ÚTVONAL
Szombat
Gyulai Kisökör-járási információs- és fogadóbázis
(a Fehér-Körös duzzasztója) – Szanazug – Békés-Dánfok
Vasárnap
Békés-Dánfok – Köröstarcsa

Felszerelés, étkezés, szállás
előzetes jelentkezés alapján biztosított.

Érdeklődni, jelentkezni:
Békési Polgármesteri Hivatal, 5630 Békés, Pető; S. u. 2.
06-20/805-7251, kalman.tibor@bekesvaros.hu
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Egy hajóban
evezünk

vízi túra
2009. június 27–28.



2009-ben is Sportnyár! Békés város a békési sportszervezetekkel karöltve egy olyan nyári elfoglaltságotszeretne biztosítani a város fiataljainak, ahol megismerhetik, kipróbálhatják az adott sportágakat, vagy haesetleg már próbálták régebben, akkor föleleveníthetik élményeiket.A programokról az alábbi elérhetôségeken lehet érdeklôdni, illetve a polgármesteri hivatalban Kálmán Ti-bornál (06-66/411-011).
Sportág, idôpont Korosztály Helyszín Vezetô Érdeklôdni
ATLÉTIKA 3. osztálytól… Sportpálya, Veres Zsolt 06-20/920-6971június 22–26., 16.30 órától Dr. Hepp Ferenc Ált. Isk.
ÍJÁSZAT 0–99 éves korig Dánfok Fábi István 06-30/938-8564június 22–26.
TENISZ 10–100 éves korig Sportpálya: teniszpályák Varga István 06-30/830-7865június 22–26., 9–11 óráig az elsô 20 jelentkezô
SAKK 0–99 éves korig bárki Kulturális Központ Andor László 06-30/489-2132június 22 – augusztus 14., H, CS 16–18 óráig
LABDARÚGÁS 8–12, illetve 13–16 évesek Sportpálya Bíró Péter 06-30/289-7982június 29 – július 3., 9–11 óráig
ÖKÖLVÍVÁS 10 évestôl… fiúk, lányok Sportpálya: tornaterem Surman Zoltán 06-70/579-4124június 29 – július 3., H, SZE, P 19–21 óráig
SÚLYEMELÉS ’95-ös, ’96-os, ’97-es Sportpálya: konditerem Balogh János 06-30/529-7934július 6–10. születésûek és bárki más is
ÖKÖLVÍVÁS 8 éves kortól ökölvívóterem Maczik Pál a helyszínen, illetvejúlius 6–10., 18–20 óráig 06-70/272-1731
ASZTALITENISZ 0–99 éves korig bárki Sportpálya: tornaterem Balogh József 06-20/316-2837július 20–24., 15–17 óráig
KÉZILABDA fiúknak 1–2. és 3–4. osztályosok Sportcsarnok Polgár Zoltán a helyszínen, illetvejúlius 27–31., 8.30–10 óráig 06-20/400-2326
KÉZILABDA lányoknak 8 éves kortól bárki Sportcsarnok Nagy Mátyás 06-20/986-4279július 27–31., 10–11.30 óráig Kardos Imre 06-70/313-3481
KOSÁRLABDA lányoknak 4. osztálytól bárki Dr. Hepp Ferenc Békési Mihály 06-20/227-8143augusztus 3–7., 10–12 óráig Általános Iskola
AEROBIK 6–20 éves korig Petôfi u. 17. Bimbó Katalin a helyszínen, illetveaugusztus 3–7., 15–17 óráig 06-30/303-9022
KAJAK-KENU 10 éves kortól Csónakház Pankotai Gábor a helyszínen, illetveaugusztus 10–14., 14–16 óráig Úszástudás szükséges! 06-30/540-1762
KOSÁRLABDA fiúknak ’94-es és ’95-ös születésûek Dr. Hepp Ferenc Bányai Péter 06-70/774-8728augusztus 10–14., 9–10.30 és 14.30–16 óráig Általános Iskola
KOSÁRLABDA fiúknak ’96-os és ’97-es születésûek Dr. Hepp Ferenc Balogh Lajos 06-30/648-5962augusztus 10–14., 9–10.30 és 14–15.30 óráig Általános Iskola
KOSÁRLABDA fiúknak ’98-as, ’99-es és Karacs Teréz Balogh Vilmos 06-30/480-6340augusztus 10–14. 2000-es születésûek Általános Iskola


