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Dr. Orbán Viktor szerint sorsfordító küzdelem elıtt áll Magyarország
Ez a zászló azt jelenti, hogy egy nagy, sorsfordító küzdelem kezdıdik Magyarország számára mondta Orbán Viktor, a Fidesz elnöke Budapest XXII. kerületében, az 1948-ban lerombolt, most
újjáépített és október 23-án átadott nagytétényi országzászló felavatásán.
Forrás:Index
Fotó: Index

Orbán Viktor szerint 1956 példája azt mutatta meg,
hogy Magyarország igazi hangja a józan ész hangja,
nem a szélsıség, nem a diktatúra, nem a pénz, nem a
győlölet hangja, hanem a józanul cselekvı, gondolkodó magyar emberek, benne a kisebbségek hangja is.
„Nekünk, akik felelısséget érzünk Magyarország sorsáért, immár nem az a dolgunk, hogy a bajokon rágódjunk, hogy emésszük magunkat az elpazarolt évek miatt, hanem hogy végigvigyük, amivel a történelem
megbíz bennünket”, hogy legkésıbb öt hónap múlva
gyızelemre vigyük Magyarország ügyét, aztán újjáépítsük Magyarországot - hangsúlyozta ünnepi beszédében Fidesz elnöke és miniszterelnök-jelöltje.
A képen Orbán Viktor, a Fidesz elnöke és miniszterelnök-jelöltje

Kaput nyitottak a kultúrán keresztül

Hírek röviden

Fotó: Roma Oldal

Mélypontról folytatja a roma elit
A pártok elvileg egyetértenek abban, hogy cigányügyi programokat
a siker reményében csak romák
közremőködésével lehet indítani.
Ehhez viszont erıs cigány önszervezıdésre is szükség lenne. Kérdés, létezik-e ilyen?
L. Gy.
Megszőnhet az alkalmi könyv
- A jövı év elejétıl megszőnik az
alkalmi munkavállalói könyv, az
alkalmi munka azonban megmarad.
Forrás: MTI

A két költı, Surman László és Lakatos Gyula mellett a zenés irodalmi esten
moderátorként meghívott Gyetvai Gellért (Szent Lázár alapítvány elnöke) kaput
nyitott az irodalmon keresztül. A harmadik megyei irodalmi rendezvényen
Kevermes, Elek után Okány teltházas közönsége is betekintést kapott a két ismert költı lelkivilágába. „Hiszik, hogy az ember Istentıl kapott ajándéka az
alkotási készség, és az abban rejlı kifejezés mód . Melyet, mint talentumot nem
elrejteni, hanem kamatoztatni kell s kitárni a világ felé”. A győlöletbeszéd helyett inkább nyissunk kaput egymás számára - hangoztatták a költık.

ROMA OLDAL
Havonta megjelenı
ingyenes folyóirat
Még több kép és hír az interneten:

www.bekesiujsag.hu
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„Ébresztı Békési Cigányság!”
Antóni Gyula Békés egyik legnagyobb roma családjának tagja.
Lapunknak a mai roma helyzetet
értékelte.

- Úgy ítélem meg, hogy sem a
városi, sem pedig országos
szinten nem képviselik a roma embereket, benne a családom érdekeit kellıképen.
Meglátásom szerint ma nagyon nehéz romának lenni. Itt
van mindjárt a roma integráció
Békés városában, ahol közel
10-15 %-os a cigány lakosok aránya. De
ez az integráció
a munkák elosztásánál
nemigen
mu t a t ko zik meg.
Integrác i ó
nincs,
de van

diszkrimináció. A közszférában
miért nincs például roma származású munkavállaló? Miért nincs valódi érdekvédelem, mondjuk az
egészségügyben, a lakhatás vagy az oktatás területén. Sok
látszatintézkedés
van, mint például
az „Út a munkához” program.
Nem vagyok elégedett a politikusokkal sem. Gyakran
hivatkoznak a romák
nehéz
anyagi
helyzetére, de
csak
a

Fotó: Lakatos Gyula

maguk érdekeit képviselik, és jó
pénzeket tesznek zsebre. Az elmúlt
négy év ilyen volt. Véleményem
szerint elég volt az ilyen
„megélhetési roma politikusokból”.
Annál is inkább, mert nincs cigány
identitásuk. Ébresztı Békési Cigányság! Olyan nehéz évek elé nézünk, mellyel ez a generáció még
nem találkozott. Gondoljunk csak a
sok ígérgetésre és hazudozásra,
különbözı roma szervezetek üres
elnöki ígérgetéseire. Eljött az ideje
a cigány civil szervezıdéseknek,
melyekkel sokkal jobban tudjuk
majd mi magunk befolyásolni a
jövınket.
Mások és egymás megbántása nélkül kell elfogadnunk egymást. Elfogadni, ha valamelyikünk törekszik valamire és hasznára válhat
közösségünk számára. S ezáltal az
egész cigányság tud belıle profitálni. A cigányságnak el kell fogadnia
egymást, hogy tudjunk egymásnak
segíteni, így összességében mindenki elıbbre jut. Csak így tettünk
azért, hogy gyermekeink szebb jövı elé nézzenek. Mert ugye hosszú
távon róluk van szó.
Lakatos Gyula

Mit tervez a szociálisan cseppet sem érzékeny
szocialista miniszterelnök?

Neki már csak álom lesz a nyugdíj

Bajnai Gordon miniszterelnök bizonyos szociális ügyekrıl nyilatkozott.
Elmondta: a nyugdíjak területén a
kabinet 2009 második felétıl meg-

szüntetné a 13. havi nyugdíjat, 2012tıl indítaná és gyorsítaná a nyugdíjkorhatár emelését 62-rıl 65 évre,
elhalasztaná az idei évre tervezett
nyugdíjkorrekciót, a 2010-es korrekciót pedig elhagyná.
A szociális rendszerben a kabinet 10
százalékkal csökkentené a táppénz
mértékét, két évre befagyasztaná a
családi pótlékot, a GYES és a GYED
összidejét a mostani három évrıl két
évre rövidítené, a jogosultsági korhatárt pedig 23-ról 20 évre csökkeneté.
A lakástámogatásokat július 1-tıl
megszüntetné, a gáz- és távhı támogatásokat pedig két év alatt kivezetnék a rendszerbıl. Bajnai Gordon

hozzátette: a GYES és a GYED, valamint a családi pótlék területén hozott intézkedésekkel párhuzamosan a
kormány jelentısen növeli a bölcsıdei és óvodai férıhelyeket, családi
napközit vezetne be, és erısítené a
nık munkaerıpiacra való visszatérésének támogatását.
Ezen kívül a kormány csökkenteni
akarja a közösségi közlekedés támogatását átszervezéssel és az utazási
kedvezmények felülvizsgálatával,
valamint az állam kevesebbet fordítana a közmédia támogatására, illetve
2010-tıl a közösségi agrártámogatások nemzeti kiegészítésére is - tette
Forrás: Romnet
hozzá Bajnai Gordon.
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Télen kevesebb lesz a közmunka
Közmeghallgatással egybekötött kihelyezett kisebbségi
önkormányzati ülés volt a szolgáltatóházban.
Az elsı napirendi pontként tájékoztatót hallhatunk a városban mőködı közcélú munkavégzésrıl Jákli
Jánosné munkavezetı elıadásában.
Fotó: Lakatos Gyula

Jákli Jánosné munkavezetı tájékoztatta a Cigány Kisebbségi Önkormányzatot a Békés városában
zajló Közmunkaprogramról.
Így tudhattuk meg, hogy a közterületen dolgozók átlagos létszáma havonta 200 fı. A téli idıszakban átlagosan 70-80 fıt terveznek a munkavezetık. A foglalkoztatottak átlagosan 67-72 százaléka roma. Ezen
belül a nıi munkavállalók aránya
10-24 fı közötti volt, de jelenleg
már csak négy nıi munkavállalóval
dolgoznak. A közmunkások fıbb
tevékenységi területei: járdalap készítés, járdák átrakása, új járdasorok
kiépítése, zártcsatornák készítése,
árkok takarítása, kézi és gépi kaszálás, fák nyakazása és kivágása, a
közterület takarítása, és a fıtér rendben tartása, főnyírás, a virágok locsolása és gondozása. Megtudtuk
még, hogy idén szeptember 30-ig a
közcélú foglalkoztatásban részt vevık 21.055 db járdalapot készítettek
ebbıl 17.268 db felhasználásra is
került. A készleten lévı maradék
pedig majd a napokban kerül utcai
lerakásra.
A munkavezetı a késıbbiekben tájékoztatta a kisebbségi önkormány-

zatot a dolgozók mentális és erkölcsi hozzáállásáról is. Pozitív és negatív tapasztalatairól egyaránt beszámolt. Végül úgy vélte, hogy az
„Út a munkához” program a gondok
ellenére sikeresen folyik városunkban.
Balogh Krisztián képviselı annak a
véleményének adott hangot, hogy az
„Út a munkához” program inkább
az „Út a nyomorba” minısítést érdemli. Ugyanis kevésnek tartja a
munkában eltöltött idıt és a havi
fizetéseket.
Késıbb hozzátette, hogy a város
vezetésének érdeme, hogy valamit
kihozott ebbıl a silány és szégyenletes állami programból.
Majd a jelenlévık közül Czinanó
Zoltán kért szót, hogy nézetét kifejthesse. Nehezményezte, hogy alacsony a fizetésük a közcélú foglalkoztatottaknak, és hogy csak hat
órában dolgozhatnak. Ezek miatt
nem megbecsült az a munka, amit
végeznek és nem értelmes tevékenység.
Mindezek után a testület elfogadta
és megköszönte Jákli Jánosné munkavezetı tájékoztatóját.
Késıbb közmeghallgatásra került
sor. Nem sok érdeklıdı és nem sok
kérdés volt. De szót kért id. Czinanó
József, aki örvendetesnek tartja a
BCKÖ összhangját.
Kérdést intézet a grémium felé arról
is, hogy a cigánybál bevételét mire
használták fel. Kisebb vita után a
kisebbségi elnök válaszolt a feltett
kérdésre. Elmondta, hogy nem volt
bevétele a bálnak, sıt szavai ráfizetéses volt a BCKÖ-nek a rendezvény.
Késıbb egy kérdésre tételesen felsorolták, mennyi programra pályázott az önkormányzatunk a 2009-es
évben. Az is kiderült, hogy mindössze két pályázat van jelenleg elbírálás alatt.
Lakatos Gyula
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Cigány és nem cigány
együtt sportolt
Lapunkban többször írtunk
már romáknak rendezett labdarúgó tornákról. Ezúttal Kira
Kupa néven rendeztek egyet, és
újdonsága az volt, hogy nem
csupán romák vettek részt rajta.
A Szarvas úti
sportpályán
október 3án gyülekeztek a
sportolni vág y ó
férfiak,
maj d
idıvel feleségeik,
gyerekeik.
Nekik
családi programokat
és sportvetélkedıket, például kötélhúzó versenyt, gyermekfutóversenyt rendeztek. A Kira Kupán
meghívás alapján vettek részt a
csapatok, és a kispályás szabadtéri
futball szabályai alapján mérkıztek meg egymással körmérkızés
formájában.
A verseny szervezıje, ötletgazdája
és szpon zor a Ásós Géza
(kisképen) vállalkozó volt, aki lapunknak elmondta, hogy a családi
sportnapot most elıször szervezte
meg ugyan, de jövıre is szeretné.
A rendezvény célja az volt, hogy
egy jó hangulatú családi délutánon
együtt sportoljon a család. Nem
véletlenül nem romák is részt vettek a focitornán, errıl a szervezı
ezt mondta:
- Szeretném, ha a közös programokon keresztül a magyarság és a
cigányság képviselıi megismernék
egymást közelebbrıl, hiszen a sok
félreértés, megbélyegzés abból
adódik, hogy csak felületesen ismerjük egymást.
A rendezvény e célnak megfelelt,
ugyanis a résztvevık nemcsak
együtt sportolhattak a családjaik
társaságában, hanem együtt is ebédeltek és kötetlenül beszélgethettek is egymással.
Fotó: Lakatos Gyula

Lakatos Gyula
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Közösségi cselekvési terv szükséges a romák
integrációjához

Csak egy fı után fog járni a
támogatás
Azokban a családokban, ahol két vagy több

Járóka Lívia EP-képviselı üzenetében egy összeurópai aktív, tartósan munkanélküli van a rendelkecselekvési terv kialakítását sürgette a romák társadalmi zési támogatásra (rát) jövıre csak egyikük
és gazdasági integrációja érdekében.
lehet jogosult – jelentette be Budai BernaA képviselı asszony hangsú- kezı igényeket, és amely öszlyozta, hogy a jelenleg formá- tönzi az általános célok hatékony helyi megvalósítását.
lódó Európai Roma Stratégiát elıkészítı váltoBeszédében Járóka Lívia
zások mögött az Euróhangsúlyozta, hogy mint
pai Parlament jelentetaz Európai Parlament
egyetlen roma származású
te a hajtóerıt, mind
képviselıje, és roma
intézményi, mind
szakmai tekintetügyekért felelıs
ben. A képvisejelentéstevıje, továbbra is legfıbb
lını kiemelte,
hogy
döntı
céljának tekinti,
jelentıségő az
hogy az uniós
EP felügyeleintézményeket
Járóka Lívia EP képviselı
rászorítsa vállate egy olyan
lásaik betartásáösszetett
program kialakításában, amely ra, és belátható idın belül tetı
egyidejőleg képes kezelni a alá hozzák az Európai Roma
(RomNet)
különbözı területeken jelent- Stratégiát.

dett kormányszóvivı. Az új szabályok csak
azokra a családokra vonatkoznak, ahol két
vagy több rátban részesülı személy van.
Ahol egy rátos és egy szociális segélyen lévı
van, jövıre semmi nem változik. A nyugdíjminimummal azonos, 28.500 forintos rátot
akkor kaphatja az aktív, tartósan munkanélküli személy, ha nem tudnak neki közmunkát, vagy képzést biztosítani. Ilyenkor
Forrás: Index
ugyanis „rendelkezésre áll”.

Nem vezetik be a szociális kártyát Békésen
Csak néhány téma kapcsán volt vita a Békési Képviselı-testület októberi ülésén. Ilyen volt a leendı
szociális bolt ügye. Abban megegyeztek a képviselık, hogy ilyenre a mostani gazdasági helyzetben
szükség van, de a részletkérdésekben nem volt egyetértés. Az is kiderült, hogy nem vezetik be a szociális kártyát kisvárosunkban.
A Kistérségi Általános Iskola beszámolóját tárgyalva Farkas Lászlóné igazgató elmondta, hogy a
kistérségi iskolában magas a halmozottan hátrányos helyzető, a sajátos nevelési igényő és a roma
tanulók aránya, kiemelkedı az Eötvös tagiskolában. Az iskolákban folyó munkát ezzel együtt is a
testület magas színvonalúnak ítélte.
Az óvodák esetében problémát okoz, hogy néhány
szülı csak nagycsoportba íratja be gyermekét, aki így
komoly hátrányokkal indul az életnek. Izsó Gábor
polgármester az óvónık lelkes munkáját dicsérte, és
elismerte, hogy az óvodaépületek felújítása több esetben elkerülhetetlen.
A képviselı-testület beszámolót hallgatott meg a városban élık szociális helyzetérıl. Ennek kapcsán
hangzott el dr. Rácz László bizottsági elnök szájából,
hogy Békésen nem tartják idıszerőnek a szociális kártya bevezetését, amely közismerten arra szolgál, hogy
Havonta megjelenı ingyenes folyóirat

egyes szociális juttatásokat elıre meghatározott körő
termékek vásárlására fordíthassanak a segélyezettek.
Mészáros Sándor képviselı szerint nem kellene félni a
bevezetéstıl, míg Pataki István tudni vélte, hogy a
visszaélések a kártyával sem szőnnének meg.
Vita alakult ki a tervezett szociális bolt nyitásával
kapcsolatban. Szalai László a verseny korlátozását
látja ebben, és a megnövekvı adminisztrációs tehertıl
félti a várost, dr. Gosztolya Ferenc jogi aggályokat
sorolt. Tóth Attila szerint rögtön két boltot kellene
megnyitni, hogy senki se vádolja részrehajlással a városvezetést. Az elsı boltot a tervek szerint a Szent
Lázár Alapítvány fogja mőködtetni a Szarvasi u. 2.
szám alatti, az önkormányzattól kedvezményes díjért
bérelt helyiségben.
A békési lakosok szociális helyzetérıl szólva nem
lehet nem szólni a növekvı munkanélküliségrıl, és a
mind többeknél felszaporodott közüzemi díjhátralékokról, melyekre a vezetésnek válaszokat kell adnia.

Roma Oldal
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