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Módosul a város közfoglalkoztatási terve! 
Húsz fıvel bıvül a létszám és öt újabb intézmény kap-

csolódik be a programba – ezt a módosítást fogadta el 

városunk  képviselı- testülete, így 500 fı helyett 520 fı 

            fog átlagban tevékenykedni Békésen.  
 
            
         Az eddigi lehetséges munkahelyek száma            

bıvül, ennek értelmében újabb munkavállalók kap- 
          hatnak munkákat. Így a Hajnal István Szociá-
lis   Szolgáltató Centrummal, a Békési Polgárır-
ség Közhasznú Szervezetével, a Farkas Gyula 
Közoktatási Intézménnyel, és a Békés Városi 
Önkéntes Köztestületi Tőzoltósággal valamint 
a Békés Megyei Szociális Központ Békési 
Egységével - közölte lapunkkal a Békési Új-

ság Roma Oldalával Izsó Gábor, polgármester. 
                                                                    

                                                                   Lakatos Gyula                   

   A  Magyarországi  
    Roma Összefogás  
távozásra szólította a  
     roma vezetıket 
 
A nyolcosztályos analfabéta 
romapolitikai vezetés helyett 
roma értelmiségieknek kell ve-
zetnie a cigányságot – jelentette 
ki Szajkó Béla, a megújult Ma-
gyarországi Roma Összefogás 
Párt elnöke. Távozásra szólítot-
ta fel Teleki László MSZP-s, 
Farkas Flórián Fideszes, és Ko-
lompár Orbán MCF-es OCÖ 
vezetıt is. 
                                        Forrás: origo.hu 

2009. augusztus elején alakult a zenei formáció. A modern 
zene pop illetve R&B-vel keverve és egy kis rap s t í lussa l 
főszerezett zenérıl van szó. A zenekar egyik t a g j a 
Pappó (Rácz Zoltán) ı a 2009-es „Én hangom” énekver-
seny 2. helyezettje. Az alapdallamokat a zenekar 
részére Balogh Máté „BMATT” készíti.  
Máté már egyébként más zenei formációk részé-
re is készített és készít zenéket. A formáció több 
dala is megtalálható már az egyik legnagyobb 
videó megosztón az interneten. Dávid nemrég jött 
haza Budapestrıl, ahol nemcsak fıiskolára jár, 
hanem rendszeresen fel is lép. Herceg Dávid ter-
ve, hogy jövıre albumot jelentessenek meg. Ez-
után pedig számos fellépést szeretnének vállalni 
országszerte. 
- Jelenleg támogatókat keresünk a céljaink meg-
valósítása érdekében. Aki esetleg tud és akar segí-
teni, az a hercegdavid@freemail.hu címen jelezze 
segítı szándékát, elıre is köszönjük a leendı segítık-
nek – üzente olvasóinknak.                        Lakatos Gyula 

Zenéjükön keresztül hirdetik az Urat  
és a tiszta békés életet 

     Dávid és zenész társai, már a legnagyobb videó megosztón 

Együttmőködés a  
Békés megyei rend-
ırség és a cigány ön-
kormányzat között 

 
A bőnmegelızési progra-
mok összehangolásában és 
a cigány származású rend-
ırök bevonásában látja a 
Békés megyei rendırség és 
a cigány önkormányzatok 
közötti kapcsolatok javítá-
sát - közölték a rendıri ve-
zetık és a cigányság képvi-
selıi megbeszélésük után a 
minap Gyulán.          
                                                   Forrás:Romnet 

    ROMA OLDAL 
 Havonta megjelenı 
  ingyenes folyóirat 

             

Még több kép és hír  az interneten: 

      www.bekesiujsag.hu 
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A jelenlegi kormány vezetıi elég világossá tették számunkra, 
mi a tervük az elkövetkezı idıre velünk, szegény emberekkel. 
Ellehetetlenítik a nyugdíjakat, a segélyeket, a szociális juttatá-
sokat. Vidéki iskolákat-óvodákat sodornak a bezárás határá-
ra. Ma szabadon lehet cigányozni, meg rasszista megmozdu-
lásokat szervezni. S az MSZP ezt fel is használja a tények elte-
relése érdekében. Amikor valamilyen megszorítás érkezik a 
kormány részérıl, mindig bedobnak a híradásokba egy ré-
misztı cigánysággal kapcsolatos gaztettet. Mondván a jóérzé-
ső magyar inkább rágódjon és utáljon minket, semhogy be-
széljenek a kormány tetteirıl, hazugságairól milliók elszórá-
sáról, csalásokról, hazugságokról. Mindezt megfőszerezik egy 
adag közhangulatszítással, a másságok felvonultatásával: 
rokkantak, cigányok, nyugdíjasok vagy a homokosok felvonul-
tatásával. A civilizált jó modor egyenlı emberi megítélés. A 
Bajnai-kormány így próbálja nevelni az embereket.  
Az bőnt követ el, aki bírálni meri, vagy felelıtlennek tartja az 

embereket csupán azért mert kiszolgáltatottá váltak. 
Ma a kirekesztés és a megkülönböztetés, a szegény emberek egymásnak uszítása a kormányon lévık 
célja. Talán épp így kívánja elterelni az MSZP, hogy milliárdosok klubját hozott létre a BKV-bıl. 
Toleranciát várnak a néptıl, lévén csıd van és megszorítás. Közben ık párttársaik zsebeit tömködik, 
de nagyon szorgosan. Példák: Klados Gusztáv BKV projektigazgató havi fizetése 8,19 millió forint, 
Simor András Magyar Nemzeti Bank elnök alapilletménye szintén több mint nyolcmillió havonta. 
Heinczinger István MÁV vezérigazgató 3,42 milliót kap, és a sor bizony még hosszasan sorolható. 
Nekik tényleg nem okoz akkora gondot a gazdasági válság. „Jó idıben voltak jó helyen” – szorosan 
az MSZP-hez simulva. Csakhogy ezek a csillagászati fizetések állami cégek felsıvezetıinek zsebeit 
tömik meg az állam pénzébıl, a mi adónkból.  
Mi állunk sorba, ha be kell fizetni az adót, a járulékokat, a mindenféle elvonásokat, ık meg akkor, ha 
ki kell venni az államkasszából. Hát ez a nagy különbség közöttünk.                                    Lakatos Gyula 

            Az egyenlı állampolgárok közössége  

A Magyar Nemzet arra em-
lékeztet: tavaly július végén 
közölte a szociális tárca, 
hogy dolgozik az uzsoraköl-
csönök visszaszorításának 
lehetıségén, és szeretné 
átültetni a szegények bank-
ja modellt vagy annak bizo-
nyos elemeit a hazai terep-
re. Korózs Lajos, a tárca ál-
lamtitkára tavaly ıszre ígér-
te, hogy kidolgozzák a rész-

leteket. A lap most megke-
reste a szociális minisztériu-
mot, hogyan is áll a szegé-
nyek bankja koncepciója, 
azonban a tárca egyhetes 
gondolkodási idı után azt 
válaszolta, hogy nem hoz-
zájuk, hanem a Nemzeti 
Fejlesztési és Gazdasági Mi-
nisztériumhoz tartozik az 
ügy. A gazdasági tárcánál 
viszont azt közölték, hogy 

nem tartozhat hozzájuk 
semmifé le mikrohite l-
program, az ügy gazdája a 
szociális minisztérium lehet. 
A lap megpróbálta megszó-
laltatni Korózs Lajost, aki 
azonban a sajtótitkárság 
útján azt üzente, hogy nem 
kíván nyilatkozni az ügyben. 
Számos kormányprogram 
járt így. 
                          Forrás: Romanet  

            Csak átverés a szegények bankja  
Bár bı egy évvel ezelıtt a szociális minisztérium bejelentette az uzso-

rakölcsönök visszaszorítását célzó, úgynevezett szociálishitel-
programot, a döntéshozók ma már tudni sem akarnak államtitkári szin-

tő ígéretükrıl - írja a Magyar Nemzet. 

Lakatos Gyula 
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A Magyar Nemzet birtokába került fo-
tók cáfolják az Országos Cigány Önkor-
mányzat (OCÖ) elnökének állításait. A 
lap a múlt héten számolt be arról, hogy 
Kolompár Orbán és más roma vezetık 
pályázati pénzekbıl szórakoztak tavaly 
nyáron a Balatonnál. 

 
Kolompár szerint errıl szó sem volt, ı csak 
vendégként, pár órára jelent meg a balaton-
máriafürdıi táborban. A Magyar Nemzet kér-
désére azt mondta, semmi köze nem volt a tá-
boroztatáshoz, meghívták, ott volt, este el-
ment. „Önök, akik nem tudom, milyen pénzért 
megvásárolták a fotóanyagot, lehet látni, hogy 
nadrágban megérkezem, és este hétkor még a 
szalonnasütéskor is nadrágban vagyok. Szeret-
ném jelezni, ha én több napra megyek pihenni, 
mint mindenki, fél gatyát húz, papucsot, tri-
kót, valamilyen mellényt” - közölte. A képek 
tanúsága szerint Kolompár többször átöltözött, 
a nyilatkozatának ellentmondóan a szalonna-
sütéskor „fél gatyát” és trikót viselt.           

                                                      Forrás: Index.hu 

Támogató programmal segíti a diplomás roma munkavállalók 
elhelyezkedését a közigazgatásban a kormány 

 

A kormány 200 diplomás roma szakember felvételét kezdeményezi a közigazgatás leg-
különbözıbb szintjein. Az októbertıl induló program - amelynek célja a vezetı roma ér-
telmiségi réteg kiszélesítése és megerısítése - része a romák felzárkóztatását és beil-
leszkedését szolgáló intézkedéssorozatnak.                                              Forrás: Romnet 

A tavalyi balatonmáriafürdıi roma bulin készült képek cáfolják az OCÖ elnökének állításait. Hátrányos       

helyzető gyerekek helyett Kolompárék és más vezetık nyaraltak a Balatonon. 

Kolompár Orbán országos cigány önkormányzati elnök állítja, 
        hogy ı nem nyaralt, akkor viszont a képek hazudnak  

A képeken jól látható Kolompár Orbán megérke-
zése, a fürdızése és a szalonnasütése. Hiszen 
ahogy ı fogalmazott, csak vendégként érkezet a 
Balatonmáriafürdıi táborba. Az Országos Cigány 
Önkormányzat elnöke így elég nyilvánosan került 
ellentmondásba saját maga nyilatkozatával. 
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Más kérdés, hogy a tapasztalatok szerint önmagában sem a ro-
matelepek felszámolása, sem a költözés nem jelent biztos meg-
oldást a kitörés felé. Ózdon például néhány évtizede egy to-
ronyházban találtak új otthonra helyi cigányok, ám a lehetıség-
gel nem tudtak élni. A 17 emeletes épületben szénnel és ron-
gyokkal főtöttek, a szennyvízhálózat folyamatosan eldugult, 
így a ház annyira tönkrement, hogy a kiürítése után, néhány 
éve, fel kellett robbantani.  
- A gettó elsısorban a fejekben van, és sokkal inkább köthetı 
emberekhez, mintsem területekhez, telepekhez - fogalmazott a 
kérdéssel kapcsolatban Durkó Albert, a békési székhelyő, de az 
ország több mint hetven településen tevékenykedı Országos 
Cigánymisszió vezetıje. Mint mondta, ha valaki igényli a tisz-
taságot, a rendet, az viszonylag rosszabb körülmények között is 
igyekszik azt megteremteni.                          Forrás: Békés Megyei Hírlap 
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Elıreláthatólag három Békés megyei kistérség 

települései pályázhatnak majd a kormány terve-

zett romatelep-felszámolási programjára. A ka-

binet döntésének függvényében a projekt akár 

már év végén elkezdıdhet.  

   Megyei településeket is érinthet a 

        romatelepek felszámolása 
          
 

Roma gyerekek iskolai elkülönítése miatt ötven-
millió forintra beperelte a magyar államot egy 
hátrányos helyzető gyerekek jogait védı alapít-
vány - írja a csütörtöki Népszabadság. Az alapít-
vány szerint hiába hozott a kormány törvényeket 
a szegregáció felszámolására, a helyzet semmit 
sem javult az elmúlt években, sıt még inkább 

romlott, a jogszabályokat pedig egyesek nem tar-
tatják be. Az alapítvány ötvenmillió forint közér-
dekő bírság megfizetését kéri. A jogvédık szerint 
az oktatási tárca nem érvényesíti a roma gyere-
kek iskolai szegregációját tiltó törvényeket, pedig 
erre számos eszköze lenne illetve módjában állna: 
figyelmeztethetné, sıt, akár be is perelhetné a 
jogellenesen elkülönítı iskola fenntartóját, méré-
sekkel ellenırizhetné az oktatási munka minısé-
gét annak tényét. Az alapítvány vezetıje, Mo-
hácsi Erzsébet a napilapnak azt mondta: 2003-
ban hozott a kormány egy sor jogszabályt az is-
kolai szegregáció felszámolására, ám a helyzet 
azóta sem javult, inkább romlott, s több helyen 
csak papíron létezik. Mohácsi szerint olyan szoci-
alista polgármesterek is megsértik fenntartóként a 
törvényeket, akik korábban megszavazták az 
esélyegyenlıségi törvényt. Mohácsi szerint a ro-
ma gyerekek több településen még mindig a töb-
biektıl elkülönítve, rossz körülmények között 
tanulnak, és gyengébb színvonalú oktatást kapnak 
a többségi társaiknál.                                 Forrás: origo 

     Szegregációért beperelték a magyar államot 


