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Havonta megjelenı, ingyenes roma folyóirat
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Az „Út a munkához” program fıbb céljáról Az „Év sportolója”
Fotó: Apáti Nagy Lajos

A közfoglalkoztatásban való részvételi lehetıségek bıvítése mellett az
eddigieknél lényegesen hangsúlyosabb szerepet kap a célcsoport egyes,
jól körülhatárolható alcsoportjainak
képzése. A 35 év alatti, általános isEzen kettıs cél megvalósítása komp- kolai végzettséggel nem rendelkezık
lex megközelítést és egymásra épülı számára, a segély folyósításának felfoglalkoztatás-, illetıleg szociálpoli- tételévé válik a tanulás. A szakképtikai intézkedések sorozatának beve- zetlenek pedig a munkaerıpiac által
zetését követeli meg. Az intézkedé- igényelt szakmákra való felkészítést
nyújtó tanfolyamokon
vehetnek
részt.
A
program
végrehajtását
segíti
majd az önkormányzat
és az állami
foglalkoztatási szolgálat
között
ki a l a kí t ot t
egységes
adatbázis. A
programot
egyfelıl az
A békési közmunkások egy része, munkavégzés közben
alacsony
sek vezérlı elve, hogy a célcsoport iskolai végzettségőek versenyszférátagjai közül a munkára képesek a ban történı foglalkoztatását elısegíjövıben munkát végezzenek, amely tı, keresletnövelı intézkedések temunkavégzésért - segély, helyet - szik teljessé.
Lakatos Gyula
munkabért kapnak.
Az „Út a munkához” program fı
célja a rendszeres szociális segélyen lévı, tartósan munkanélküliek
munkára ösztönzése és foglalkoztathatóságának javítása.

Fotó: Lakatos Gyula

A városi kulturális központban roma nyelvismeret és kultúrtörténet,
lovári társalgást szerveznek. Az ötven órából álló tanfolyam oktatója
Varga Zsolt számolt be, majd elmondta, hogy a részvételi díj 50Ft/óra
az egész tanfolyamra (2500Ft/fı). Tájékoztatót május 22-én 10 órakor
a Jantyik utca 21-25. szám alatti Kulturális Központban lesz. Ugyanakkor Varga Zsolt az oktatásért felelıs szakember elmondta, hogy
társszervezıje a programnak a Békés Városi Kulturális Központja és
L. Gy.
a Romaügyi Koordinációs Tanács.

Békés várossá nyilvánításának
ünnepi rendezvényén adták át a
tavalyi év legjobb sportolók díjait. A képviselı-testület az „Év
Békési Sportolója” elismerést
adta át ifj. Római Józsefnek, a
Surman Box Club versenyzıjének. Az indoklás kiemeli: ifj.
Római József ökölvívó a
Heraklész tehetséggondozó
program felfedezettje, magyar
válogatott. Eredményei: Tanintézetek Országos Bajnoka,
Utánpótlás Olimpia 3. helyezés,
Serdülı Országos Bajnokság 3.
helyezet. Edzıje Surman Zoltán.
Lakatos Gyula
Fotó: Lakatos Gyula

Roma nyelv- és kultúrismereti képzés

Ifj. Római József ökölvívó
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A holokauszt áldozatainak megemlékezése Békésen
Minden év áprilisában emlékezünk a zsidó holokauszt áldozataira, így volt ez idén is
Fotó: Lakatos Gyula

A világháborús emlékmőnél az ünnepséget
Szeverényi Barnabás tanár Radnóti Miklós:
Töredék címő versével nyitotta meg. Majd
ünnepi beszédet mondott Deákné Domonkos
Júlia önkormányzati képviselı, elmesélve a
békési zsidó közösség történetét.
1944-ben Békésrıl 180 zsidót hurcoltak el az
auschwitzi haláltáborba, tizenhárman tértek
haza. Már egyikük sem él. Az ezt követı koszorúzáson több párt és civil szervezet helyezte
el az emlékezés virágait. Békés Önkormányzata
nevében Izsó Gábor polgármester és Deákné
Domonkos Júlia önkormányzati képviselı koszorúzott. Tisztelgett továbbá az áldozatok emléke elıtt a Békési Hitgyülekezet, Fidesz Magyar Polgári Szövetség - Fidelitas, Keresztény
Értelmiségiek Szövetsége Békési Szervezete,
Kereszténydemokrata Néppárt Békési Szervezete, Magyar Szocialista Párt, végül pedig a
Lakatos Gyula
kulturális központ vezetése.
Az áldozatokra emlékezett a Hit Gyülekezete is

Rácz Zoltáné a második legjobb hang az idei versenyen
Ezüstérem a 2009-es „Én hangom” versenyrıl
A közel egy évtizede rendezte
meg elıször a Békési Diákönkormányzat Szövetsége a Visual Projekt Kft-vel és a kulturális Központtal karöltve az „Én hangom”
könnyőzenei énekversenyt.

szik meg s komolyabb szinten is
szeretné magát
kipróbálni, amire hangja alapján méltán van
is esélye. L. Gy.

Fotó: Lakatos Gyula

A 2009-ben megrendezet könnyőzenei versenyen idén két korcsoportban, az ország számos pontjáról
77-en neveztek. Innen a legjobb
húsz hangú fiatal kerülhetett döntıbe két korcsoportban, ahol szakértı
zsőri elıtt mutathatták be tudásukat. A rangos versenyen a zsőri
tagjai többek közt olyan már híres
hazai zenészek alkották, mint
Mark, Lola, Tóth Gabi, Tomi (Anti
Fitness Club frontembere), míg
Békést Steinkohl Erika színmővésznı, és Pocsai Ildikó énektanár,
a városi színjátszó stúdió vezetıje
képviselte. Számunkra a második

korcsoport (16 évnél idısebbek) volt a legizgalmasabb, hiszen itt indult a
városunkban élı Rácz Zoltán. Szoros versenyben
Tarsoly Arnold mögött a
második helyezést szerezte
meg. További roma indulók
is voltak a versenyen, köztük
Rácz Zoltán eredménye emelkedik ki. Zoltán több formációban is próbálkozott már az
énekléssel
s
komoly tapasztalatokra
is szert tett
már zenei
pályája
alatt. Zoltán ezzel a
sikerrel
nem elég-
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„Párizsban” aszfalt út lehet a közeljövıben
Tudósítás a békési Cigány Kisebbségi Önkormányzat áprilisi ülésérıl

Ezek után az elnök kitért arra, hogy
pályázat útján szeretnék a párizsi
telep játszóterét elkészíteni. Beszámolt még arról is, hogy a Megyei
Cigány Kisebbségi Önkormányzat
székeket ajánlott fel a BCKÖ részére a kiéget kisebbségi ház bútorzata
pótlására. Ezek után elfogadták a
képviselık a napirendi pontokat.
Késıbb Sápi András oktatási referens elmondta, hogy a városi önkormányzat pályázati kiírására egyetlen érvényes pályázat érkezett, így
minden bizonnyal továbbra is
Bereczki Lászlóné lesz a Békési
Kistérségi Óvoda vezetıje. A cigány kisebbségi tagok is szavaztak:
4 igen és 1 nem szavazat érkezett
Bereczki Lászlóné személyére.
Ezek után Balogh Krisztián képviselı kérdezte Sápi András oktatási
referenst a kisebbségi oktatás terveirıl, annak munkálatairól. Ugyanakkor Balogh Krisztián javaslatot tett
- a kisebbségi önkormányzat egyetértésével - óvodai cigány koordinátorok felállítására a mindenkori Kisebbségi Önkormányzat jóváhagyásával.
Késıbb a Pénzügyi Bizottság elnö-

Fotó: Lakatos Gyula

Czinanó Tihamér elnök beszámolt a két testületi ülés közt eltelt
idırıl, így tudhattuk meg, hogy
30.000Ft támogatást ajánlott fel a
Béké Megyei Kisebbségi és Etnikai Bizottság a Békési Cigány Kisebbségi Önkormányzat (BCKÖ)
részére.

Képünkön Reszelı Károly, Balogh Krisztián és id. Rácz Rezsı képviselık

ke tájékoztatta a bizottság munkájáról a kisebbségi önkormányzat képviselıit. A Pénzügyi Bizottság az Új
városvezetés munkájának megkezdésekor, 2006. októberében alakult
meg, az addigi Költségvetési, Pénzügyi Ellenırzı, Városfejlesztési
Bizottságok és a Mezıgazdasági
Tanácsnak feladatkörét vette át. Az
alakulása óta egyetlen változás,
hogy Molnár József nem képviselı
bizottsági tag helyébe Andor János
lépett. Tavaly a Bizottság igen aktív
munkát végzet, hiszen 27 ülést tartott, melyeken 351 határozati javaslatot alkotott. A kisebbségi Önkormányzat a beszámolót egyhangúlag

elfogadta.
Reszelı Károly képviselı a párizsi
telep útaszfaltozása ügyében kérdést tett fel Miklós Lajos bizottsági
elnöknek. Utalt arra, hogy a Mőszaki Osztálytól Gál András korábban
ígéretet tett erre, de eddig nem történt semmi az ügyben. Végezetül a
kisebbségi önkormányzat megtárgyalta és 4 igen, egy nem mellett
elfogadta a 2008-as év költségvetésének teljesítését. Rácz Rezsı képviselı ugyanakkor kifogásolta a rezsi
és reprezentációs költségeket,
ugyanis véleménye szerint azok túl
magasak.
Lakatos Gyula

Új fémpénz Magyarországnak a reform részeként...
A kormány a reformok ré- szeként az idén új fém pénzt
veret melybıl minden magyar állampolgár kap egy
példányt, hogy sohase felejtse el ezt az évet. Az
elsı mintanyomat a mellékelt képen látható.
Értéke a gazdasági növekedés mértékével lesz egyenlı vagyis egy nagy 0.
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Átfogó szociológiai kutatás a romák körében Békésen
A több helyen visszhangot kiváltó munkát az Európai Szociális Alap támogatta
Nemrégiben tartotta a Mővelıdési Központban a Szent Lázár
Alapítvány és a Más Kép Egyesület annak az immár fél éve zajló
szociológiai kutatásnak a záró
konferenciáját, amely a helyi roma lakosság beilleszkedését mérte. A több helyen visszhangot kiváltó munkát az Európai Szociális Alap támogatásával végezte el
a vizsgálódó csapat.
Gyetvai Gellért kutatásvezetı arról
számolt be, hogy az 1500-2000 fıs
elızetes várakozásokkal ellentétben
mintegy 2400-2900 roma lakost
határozhattak meg a városban, attól
függıen, hogy milyen elbírálás
alapján számolnak. Ez mintegy 1214 százalékot jelent a város jelenleg kb. 20.300 fıs lakosságából. A
kutatás fı célja az volt, hogy megvizsgálja, milyen mértéket ért el a
helyi roma lakosság beilleszkedése
a nem roma lakosság körében. Az
adatok többsége nagyfokú beilleszkedést mutat. Az iskolázottsága
országos szinten is kiemelkedı,
lakókörülményei, kulturális mutatói
pedig alig térnek el a roma lakosságnak a nem romákétól. Anyagilag viszont komoly hátrányban

vannak, és a munkával
való ellátottságuk is
sokkal rosszabb, mint a
nem romáknak. Gyakorlatilag 82 százalékuk komoly bizonytalanságok között él. Bár
csökkenıben van, de
még mindig viszonylag
magas a családok gyerekszáma, így a roma
háztartások jelenleg is
közel kétszer akkorák,
mint az egyéb házak
lakossága. Ugyanakkor
várhatóan a roma családok gyerekszáma is
erıteljesen csökkeni
fog a következı generációban.
A kutatás még csak
részben ért véget, hiszen júniusra jelenik
majd meg az a könyv,
Dancs Ildikó, és a kutatásvezetı Gyetvai Gellért
mellékleteként egy
DVD-vel a helyi romákról készült Bıvebben olvashatnak a kutatás
dokumentumfilmmel, amely az eredményeirıl a május 20-án és
adatokat összefoglalva ajánlatokat június 3-án megjelenı Békési Újis tartalmaz majd azzal kapcsolat- ságban - számolt be lapunknak
ban, hogyan lehet tovább erısíteni Szelezsán Angéla, a Szent Lázár
a helyi romák elfogadottságát, élet- Alapítvány munkatársa.
Lakatos Gyula
esélyeit.

A Roma Koordinációs Bizottság tagjai segítik
a gyerekek kirándulását
A Roma Koordinációs
Bizottság
megtartotta a
soron következı bizottsági ülését.
A május 11-i
ülésen határoztak többek
közt a bizottság tagjairól.
Eszerint Mucsi András képviselı,
roma tanácsnok munkáját Varga
Zsolt, Kovács Gusztáv és Budai
Olivér tagok segítik.

Mucsi András elnök ismertette azt
a levelet, melyet Deákné Domonkos Julianna tagintézmény-vezetı
jutatott el a bizottság részére, hogy
lehetıségükhöz mérten támogassák
a gyerekek kirándulását, melyet
egyhangúlag el is fogadott a grémium. Késıbb tárgyalták azt a lovári
nyelvtanfolyamot, amit a Kulturális Központtal karöltve tartanak
meg, és amely betekintést enged a
cigány kultúrában és hagyományaiba egyaránt. Mindemellett az 50
óra során lovári nyelven társaloghatnak majd a jelentkezık.
L. Gy.

Május elején a Hunyadi ovisok elı majális tartottak a szülık bevonásával. A
programban sok játék és egy közös
ebéd szerepelt. Izsó Gábor polgármester is részt vett s édességekkel jutalmazta a sportoló gyerekeket.
L.Gy.

