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Havonta megjelenı, ingyenes roma folyóirat

Irodalmi kávéház roma költıkkel
Lakatos Gyula és Surman László versei
hangoztak el az est folyamán
Fotó: Apáti Nagy Lajos

Helyi roma költıink versei, hangulatos zene és baráti légkör volt
február 23-án este a békési irodalmi kávéház „étlapján”.A kulturális Központ és a Keresztény
Értelmiségiek Szövetsége
(KÉSZT) városi szervezetének
rendezvényén.

Izsó Gábor:
Nagy volumenő közmunka program indul
Békésen!

Fotó: Lakatos Gyula

A KÉSZ városi rendezvényén dr.
Pálmai Tamás elnök elmondta,
hogy a bulvársajtó gyakran feszültségkeltı stílusával ellentétes, baráti, egymást segítı és egymásra odafigyelı programot kívántak tetı alá
hozni. - Úgy gondolom, bizonyítani
tudjuk, hogy a cigányság soraiban
Szeverényi Barnabás tanár szólaltatta
meg a roma költök verseit

Fotó: Apáti Nagy Lajos

Horváth Elek ötletgazda, és ifj.
Szeverényi Barnabás örkıi cigánytánca

www.bekesiujsag.hu

számos tehetséges ember él mondta a békési KÉSZ elnöke. Az
est folyamán Szeverényi Barnabás
adta elı Lakatos Gyula és Surman
László roma költık verseit, míg az
örkıi cigánytáncokat Ifjabb
Szeverényi Barnabás mutatta be. A
kulturális központ kápolnatermében
megtartott irodalmi kávéházban
Horváth Elek zenetanár, a programsorozat ötletgazdája hangulatos a
versekhez illı dallamokkal szórakoztatta a szép számban megjelenteket. Emellett a szép számú érdeklıdı (teltházas rendezvényen) sütemény (Sipaki Cukrászda jóvoltából) és kávé mellett folytathatott
valódi „kávéházi” beszélgetést a
békési kulturális központban.
Papp Gábor (Békés Megyei Hírlap)

Április elsejétıl közel 500 fıre duzzad a békési közmunkások száma.
Békés mindent megtesz, hogy munkát biztosítson számukra. A kormány „Út a munkába” elnevezéső
programja a rendszeres szociális
segélyt 4,5 hónap közmunkához
köti a jövıben, ez Békésen közel
500 személy közfoglalkoztatását
vonja maga után az eddigi 120 helyett - ismertette a tényeket Izsó
Gábor polgármester nemrégiben,
közvetlenül a testületi ülés után
tartott sajtótájékoztatóján. Békés
intézményei és maga az önkormányzat próbálja meg felszívni ezt
a munkaerıt és a város javára fordítani. Az állam 95, míg a város 5
százalékban fedezi a bérköltségeiket, azonban így is 25-30 millió
forintnyi többletköltséget jelent a
szerszámok és egyéb eszközök beszerzése - amit a kormány már nem
támogat az önkormányzatok részére. Izsó Gábor polgármester bízik
abban, hogy sikerrel tudja kivitelezni a kormány által ismét csak az
önkormányzatok nyakába varrt
Lakatos Gyula
plusz feladatkört.
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Békésen is megalakult az Antiprovident csoport
Dr. Karsai József olykor kemény szavakat használt a pénzintézmény hitelezéseivel
kapcsolatban: - családokat taszítanak a mélyszegénységben, s fenyegetik is ıket
A Büntetı Törvénykönyv uzsorára vonatkozó részének szigorításának kezdeményezi kormánypárti képviselıkkel együtt Karsai
József. A politikus az Antiprovident Akciócsoport minapi
békési rendezvényén elmondta,
szigorúan fel fognak lépni az
uzsorázás ellen a közeljövıben is.

Roma Oldal
Havonta
megjelenı
roma folyóirat

Fotó: Lakatos Gyula

Alt Norbert, a csoport gyulai képviselıje ugyanakkor elmondta: Gyulán már több mint hetvenen csatlakoztak s indítottak eljárást a
Providenttel szemben, melynek
értelmében a pénzintézettel kötött
szerzıdésüket szüntesse meg a bíróság. Karsai képviselı szerint az
országban minden negyedik ember
érintett valamelyik pénzintézmény
uzsorakölcsönében.
Ugyanakkor a battonyai polgármester összefogásra buzdította a károsultakat (károsultak ez esetben az, a
személy aki már nem tudja a felvett
hitel magas kamatú hitelét tovább

fizetni). Véleménye
szerint folytatni kell a
Gyulán elkezdett
5
forintos akciót, melynek lényege,
hogy az eladósodott
ügyfelek ne
a
hetente
elıírt összeget fizessék
be, hanem
csak jelké- Dr. Karsai József beszél Kovács Gusztáv és Mucsi Andrásnak
pes összeget
utaljanak át törlesztésként, jelesül 5 tettek a Polgári Törvénykönyv
forintot.
alapján kérik, hogy a pénzügyi tárAlt Norbert gyulai képviselı és sasággal kötött hitelszerzıdésüket
Ladó Balázs Csárdaszállás alpol- uzsorajellegük miatt szüntessék
gármestere elmondták, hogy közel meg. Ugyanakkor Drávapiski polhetven család kezdeményez eljárást gármestere a rendırségen tett feljea Pesti Központi Kerületi Bírósá- lentést a Provident ellen uzsora
gon a kölcsönök ügyében. Az érin- bőncselekmény miatt.
L. Gy.

Kérem ne lepıdjön meg, a zavar
nem az ön készülékében van! Hová lettek a felzárkózKi kinek a szolgája? És ki van kiért
a mai magyar törvényhozásban?
A politikai elit mintha feledékeny volna
Szeretnénk hinni olyan
dolgokban, mint amit
Thomas Jefferson mondott, hogy igenis minden embernek egyenlı
joga van az élethez, a
szabadsághoz és a boldogság kereséséhez. Az
emberek ezen jogok
biztosítására állítanak
fel kormányokat, amelyek a hatalmukat a kor-

mányzottak egyetértésébıl nyerik. Azaz a kormány van értünk és
nem az emberek a kormányért. Ugyanis a magyar kormány képviselıi arra tettek esküt,
hogy szolgálják a magyar választó népet! Bár
a mai kormány mintha
ezt elfelejtette volna,
sok más egyéb mellett.
Mucsi András

tatásra adott pénzek?
Kell-e a cigány kutatás?
Egyre többen gondolják, hogy a
cigány-magyar együttélésben annak
ellenére feszült pattanásig a helyzet, hogy a mindenkori kormányzatok a rendszerváltás óta elvileg hihetetlen mennyiségő pénzt költöttek felzárkóztatásra és a szociális
lemaradás csökkentésére. A gazdasági és integrációs kísérletekkel
együtt alapos romológiai kutatások
is kezdıdtek. Ám kérdés, hogy a
tudományos tapasztalatok beépültek, beépülnek-e valaha is a mindenkori politikai döntésekbe vagy
Lakatos Gyula
sem?

2009. március - Roma Oldal

3

Orbán Viktor: munkát kell teremteni a romák részére is
A Fidesz elnöke Orbán Viktor szerint ki kell mondani, hogy Magyarországon
növekszik az elkövetett bőncselekmények száma
A Fidesz elnöke errıl beszélt, miután találkozott Sólyom László köztársasági elnökkel. Orbán Viktor
szerint a Bőnözési hullám megfékezéséhez szigorítani kell a büntetéseket, hatékonyabban deríteni fel
a romákkal szembeni cselekményeket is, valamint munkát kell
adni a hazai romáknak.
Orbán Viktor leszögezte, szerinte
cigánybőnözés nincs, de cigány
bőnözök vannak, csak úgy mint
magyar is. A Fidesz elnöke bírálta
a kormányt, amiért az a származásuk miatt mentegeti a bőnözıket,
ahelyett, hogy az áldozatok pártjára
állna, ha cigány ha magyar az áldozat. A megoldásról beszélve a pártelnök elmondta: szigorítani és
gyorsítani kell az eljárásokat, vala-

mint szigorúbb büntetésekre
van szükség. Emellett munkát
kell teremteni, hogy a jelenlegi
20-25 százalék helyet a romák
legalább 60-80 százaléka dolgozhasson. A gazdaságról szólva úgy vélte, a kormány nem
érti a válságot, ezért képtelen
annak sikeres kezelésére, kudarcot kudarcra halmoznak. A Fidesz szerint a vállalkozások
megerısítésére és a munkahelyek megırzésére van szükség,
amit csak jelentıs adócsökkentéssel lehet elérni. Orbán Viktor
szerint új kormány nélkül nincs
esély a gazdasági válság megoldására. Orbán Viktor hangsúlyozta, a Fidesz készen áll a
kormányzásra.
Forrás: Magyar Nemzet

Dr. Orbán Viktor, Fidesz elnök

Százmilliók a baloldali holdudvarnak, vagy csak támogatások?
Támogatások és a milliók, a megszorítások és a válság idején bajba keveredett politikusok
Fotó: Lakatos Gyula

Kétszázötvenmillió forint
„demokráciakutatásra”, kilencvenmillió Göncz Kinga külügyminiszter roma-nem roma konfliktussal
foglakozó volt alapítványának, 39
millió a gazdasági visszaélésekkel
gyanúsított Kolompár Orbán szervezetének, tízmillió az idei élet menetére - néhány tétel azokból a
„támogatásokból”, amelyeket a
válság ellenére az elmúlt idıben
ítélt oda a miniszterelnöki Hivatal.
De folytathatnánk a sort Hunvald
György Erzsébetváros MSZP-s polgármesterének letartóztatása
ingatlanpanama ügyben. A nyomozás eddigi adatai alapján a politikus
bőnszervezet tagjaként vett részt a
gyanú szerint SZDSZ-es képviselık - Gál és a kerületi önkormányzati mandátumáról azóta lemondott
Kardos Péter volt pénzügyi bizottDr. Borovszky Tímea oktatási és esély- sági elnök - által elkövetett csaláegyenlıségi fıigazgató is gyanúba
sokban és más bőncselekményekkeveredett

ben. A büntetıeljárás alapján a tizenkét gyanúsított csaknem egymilliárd forintos kárt okozott az
Erzsébet városi önkormányzatnak.
Különösen nagy összegre, Bőnszervezetben elkövetett csalással vádolja Dr. Borovszky Tímeát, az oktatási tárca esélyegyenlıségi fıigazgatóját a Katapult mentorprogram
igazgatója Nagy Attila. Az oktatási
miniszter az eset nyomán rögtön
belsı ellenırzést, majd a gyanúba
keveredett esélyegyenlıségi fıigazgató ellen fegyelmi vizsgálatot rendelt el, amely jelenleg is folyamatban van. De említhetnénk még
Zuschlag ügyeit ahol ezer embert
utaztattak ki Görögországba az állam pénzén - ahogy a volt MSZP
politikus fogalmazott - megmutassák milyen erıt képviselnek. Nos a
válság idején érdekes ügyek és
pénzösszegek ezek a regnáló korForrás index.hu
mányzattól.
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Egy egész országot hogy lehet eladni, avagy a
modern gyarmatosítás titkai
Ahol a fegyver a banki kölcsön, a lıszer pedig a kamat
Az adóság egy egyfajta fegyver,
mellyel nemzeteket hódítanak meg
és tartanak rabszolgaságban s maga
a kamat az elsıdleges töltény a fegyverükbe. Vagy ez már a századunk
modern hidegháborúja.
Millióan tapossuk ezt a mókuskereket,
egy birodalmat tartva fent. Melyben
csak a csúcson levı elit profitálhat
igazán. S te pedig a mindennapok végén kérdezed, kinek dolgoztál akkor
most valójában? A bankoknak! Mondhatnánk joggal. Ugyanis a pénz ott a
bankokban születik és szinte biztosan
ott is végzi. İk az igazi mesterek az
ıket támogató vállalatokkal és kormányokkal együtt. Egyébként a fizikai
rabszolgaságban az embereket laktatni
és etetni kell. A gazdasági rabszolgaságban pedig az emberek magukat
lakatják és etetik. Ez egyébként az
egyik legszellemesebb csalás, amit
társadalmi manipulációra valaha is
kitaláltak. S a rendszer lényegében
egy láthatatlan háborút folytat a lakosság ellen. Az adóság egy fegyver,
mellyel nemzeteket hódítanak meg és
tartanak rabszolgaságban, s az erre

Pénzzel nemzeteket hódítanak meg vagy
tartanak rabszolgaságban.

jövı kamat az elsıdleges muníció
(töltény). Amíg a többség hanyagul
elsétál a tények mellett. A bankok az
egyes cégek segítségével és nyugati
kormányaikkal karöltve folyamatosan
tökéletesítik a gazdasági háború fegyvereit. Új bázisokat hozva létre. Mint
a Világbank és a Nemzetközi Pénzügyi Alap (IMF). A gazdasági bérgyilkosok. Egy nemzetet ma kétféleképpen lehet leigázni: fegyverrel véres
háborúban vagy tisztán csendben
adósságba taszítva. Nos mi majd csak
most tapasztaljuk, hogy ellenünk mit
Forrás: Internet
vetettek be.

Hamarosan indulhat
a busz Gyulára
Jól halad a gyulai
közvetlen buszjárat ügye
Nagyon fontosnak tartom a
Békés-Gyula közvetlen buszjáratot, mert nagyon sok békési tanul és dolgozik a fürdıvárosban, valamint a gyulai súlyponti korház minden
békésit érint. Ezért is örülök
annak, hogy megkeresett dr.
Pálmai Tamás és Mucsi András KDNP önkormányzati
képviselık, hogy segítsem az
aláírásgyőjtési kampányt a
romák között is. İk a tagtársaim a kereszténydemokrata
Néppártban. - nyilatkozta
lapunknak Kovács Gusztáv
békési buszkísérı, a KDNP-s
romatagozati vezetı. Véleménye szerint azért is fontos
a busz, mert a romákat is
nagyban érinti. Sok beteg és
nyugdíjas ember van a romák között is Kovács Gusztáv elmondta nagyon kedvezı
fogadtatásara talált a békési
romák körében is az intézkeLakatos Gyula
dés.

Megemeltük
a hitelt
2500-3300 Ft/g
hitel vehetı fel

Lázár
Zálogház
Békéscsaba,
Mednyánszky u. 2.
Egy papír, amire ha nyomtatnak egy képet és számot, máris érték…

