
 

2009. szeptember                                                        Havonta megjelenı, ingyenes roma folyóirat                                                www.bekesiujsag.hu                  

Balogh Krisztián kisebbségi képviselı 

szerint: jól dolgozik a lakásbizottság 

 A Békés Cigány Kisebbségi Ön-
kormányzat legutóbbi ülésén elsı 
napirendi pontként a lakásügyi bi-
zottság elnöke, Mészáros Sándor 
tartott tájékoztatót a kisebbségi ön-
kormányzat tagjainak. Az elnök 
elmondta, hogy a városban a lehe-
tıséghez képest próbálnak minden 
kérelmezınek segíteni, és ha a kö-
rülmények engedik, akkor meg is 
megoldani a lakásproblémát. 
Ugyanakkor Mészáros Sándor kép-
viselı elmondta: a kiadható lakás 
egyre kevesebb, ellenben a kérel-
mezık egyre többen vannak. Nem 
várt fordulatként Balogh Krisztián, 

a kisebbségi önkormányzat képvi-
selıje, egyben a MSZP helyi szer-
vezetének elnökségének tagja kö-
szöntét fejezte ki Mészáros Sándor 
elnöknek eddigi munkájáért. Véle-
ménye szerint a képviselı és a bi-
zottsága jobban és hatékonyabban 
dolgozik, mint elıdjeik, vagyis a 
korábbi városvezetés mellett dolgo-
zó lakásbizottságok.  
Ezek után a békési cigány Kisebb-
ségi Önkormányzat tagjai döntöt-
tek, és egyhangúlag elfogadták a 
költségvetésükrıl és az ez évi mun-
katervük megvalósításáról szóló 
beszámolót.                           L. Gy. 

 Roma civil mozgalom 

      alakult Békésen 
 

Augusztus 25-én Békésen Roma 
Civil Mozgalom alakult. A civil 
kezdeményezık a párbeszéd 
hiányát érezve alakultak meg. 
Alakulásuk célja többek közt 
tárgyalóasztalhoz ültetni roma 
és nem roma embereket. Valódi 
szakmai javaslatok megfogal-
mazása, a többségi társadalom 
bevonásával szőkíteni a két tár-
sadalom közt növekvı szakadé-
kot. A képviselık  munkáját se-
gíteni a problémák közös meg-
oldásában részt venni – han-
goztatták az alapító civilek.  

L. Gy. 

Elızetes letartóztatásba helyezték 

azokat a személyeket, akiket a ro-

mák elleni támadások gyanúja 

miatt vettek ırizetbe Debrecenben 

egy szórakozóhelyen. A támadá-

sokban érintett településen élı 

romák - helyi roma vezetık el-

mondása szerint - vegyes érzel-

mekkel fogadják az elfogás tényét.  
 
A romák elleni támadásokkal gya-
núsítottak már a következı támadá-
sokat tervezték, ezért csapott le 
rájuk a rendırség - nyilatkozta a 
Magyar Televízió Nap-kelte címő 
mősorában Bencze József, országos 
rendırfıkapitány. Az MTI infor-
máció szerint az elfogott Hajdú-
Bihar megyei, 28 és 42 év között 
férfiak következı célpontja Nógrád 
megye egyik kistelepülése lett vol-
na, ahol szintén a falu végén élı 
cigányokra akartak támadni. A 
rendırség olyan térképeket talált a 
gyanúsítottak autóiban és lakásán, 

amelyeken a támadás célpontjá-
ul kiszemelt ház is be volt jelöl-
ve. Rendırségi forrásból az MTI 
úgy értesült, hogy az egyik gya-
núsított korábban hivatásos ka-
tona volt, ı szerezte be a gyil-
kosságokhoz használt fegyvert. 
A rendırség három terepjáró 
autót is lefoglalt. amelyek a gya-
núsítottak tulajdonában voltak, 
és amelyeket a támadások hely-
színein a helybéliek látni véltek. A 
rendırök egy összehangolt akció 
során több tucatnyi kommandós 
bevetésével fogták el a támadások 
gyanúsítottjait Debrecen belvárosá-
ban. Két biztonsági ırt - a debrece-
ni K. Istvánt és testvérét - a belvá-
rosban található szórakozóhelyrıl, 
két másik, hajdú-bihari illetıségő 
biztonsági ırt a sörözı felett lévı 
Karaoke bárból vitték el, egy sze-
mélyt pedig barátnıje közeli, Beth-
len utcai lakásából - tudta meg az 
MTI. Az elfogás után tartott hely-

színeléskor a rendırség olyan söré-
tes fegyvereket is lefoglalt a sörö-
zıben, amelyek a pult mögötti fal-
ból kerültek elı. Ezeket feltehetıen 
a gyilkosságok során használták az 
elkövetık, de lakásaikon további 
fegyvereket és más eszközöket is 
lefoglaltak. Az MTI úgy tudja, egy 
teherautónyi bizonyítékot szállítot-
tak a Nemzeti Nyomozó Iroda em-
berei Budapestre. Ha tettük bebizo-
nyosodik, akár életfogytig tartó 
szabadság vesztésre ítélhetik ıket. 
                                 (Forrás: RomNet) 

           Elfogták a romák elleni támadások gyanúsítottjait  
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A megye több területén is megrom-
lott a többségi társadalom és a he-
lyi kisebbség közt a viszony. Az 
ellentmondásokról, a cigány-
magyar viszonyról városunkból 
nyilatkozott a BCKÖ elnöke, 
Czinanó Tihamér, és a megyei 
egyben a városi Polgárırség elnö-
ke, Gyarmati Sándor.  
 
- Békésen a lakosság mintegy tíz 
százaléka tartozik a cigányság kö-
rébe, de a kapcsolatok rendezettnek 
mondhatók. Enyhe diszkrimináció-
val, vagyis „odaszólogatásokkal” a 
fiatalok, az iskolások körében talál-
kozni, de komolyabb problémák 
nincsenek - mondta Czinanó Tiha-
mér.  
A Békési Cigány Kisebbségi Ön-
kormányzat elnöke hangsúlyozta, 
hogy a rendezett kapcsolatokban 
szerepe lehet annak is, hogy a tele-
pülésen élı cigányság a meglévı 
szociális problémák ellenére is 
igyekszik tanulni. Rengetegen ren-
delkeznek közülük szakmunkás 
végzettséggel, sokan érettségivel és 

egyre többen diplomával. Mindez 
tárgyalóképesebbé, elfogadottabbá 
teszi a cigányságot.  
Gyarmati Sándor, a békési, egyben 
a megyei polgárırség elnöke meg-
felelınek tartja szervezetük kapcso-
latát a cigánysággal. Mint mondta: 
több roma tagja is van a megyei 
polgárırségnek, mindannyian jól 
végzik a munkájukat, bár akkor 
kicsit türelmetlenebbek, amikor új 

egyenruhát vagy kitüntetést szeret-
nének.  
Gyarmati Sándor leszögezte, ki-
emelt feladatnak tartja a roma la-
kosság biztonságának garantálást, 
amiért a polgárırség eddig is tett és 
a jövıben is tenni kíván, de - tette 
hozzá - önmagát senki nem helyez-
heti a törvényen kívül, más javait 
megélhetési szándékból sem veheti 
el.                         (Forrás: beol.hu) 

 Ellentmondásos cigány-magyar viszony Békés megyében  

Az elmúlt idıszak eseményei - Marian Cozma tragikus halálától a romákat érintı 
sorozatgyilkosságokig - korábban szınyeg alá söpört problémákat hoztak a felszínre. 
A cigány és a magyar társadalom viszonya Békés megyében is ellentmondásos, de 
                           súlyosabb konfliktusok nem terhelik a megyét.  

- Idén május óta végezzük a gyerekekkel a játékos labdázást. Itt a 
sport megszeretésén, rendszerességén van a hangsúly, és nem a 
terheléseken – mondta el elıjáróban Horváth Sándor. A szakem-
ber elmondta, többen közülük nem is bírnák, ha rendes edzést 
tartana számukra. Mindenekelıtt azt szeretné, ha játékos keretek 
között fociznának, megismernék a sportág szépségét és örömét. 
- Nekem személy szerint az a legfontosabb, hogy ezek a gyerekek 
ne az utcán lézengjenek, hasznosan töltsék az idıt. 
A foglakozásokat napi rendszerességgel 30-40 fı látogatja. Há-
rom csoportban sportolnak, így mindenkivel van idı külön is fog-
lalkozni. Az egyik csoportba 5-12 éves fiúk, egy másikba 13-18 
éves fiúk játszanak. A harmadik csoport viszont lányokból áll. 
- A város önkormányzatának sportreferense, Kálmán Tibor is fel-
ügyelte és támogatta a foglakozásokat, így egy kis pluszt is tud-
tunk az egyébként igen szerény körülmények közt tartó foglako-
zásokhoz tenni - mesélte a Roma Oldal olvasóinak az egykor ki-

váló labdarúgó és edzı Horváth Sándor.                      Lakatos Gyula 

         Egy békési ember, akinek az élete a sport 

Horváth Sándor volt NB I labdarúgó még 

ma is, túl a negyvenen rendszeresen sportol. 

Interjúnk is a Sporttelep kondi termében 

készült a egykor kiváló sportolóval. 

   A kép csak illusztráció 
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A „közösséggel együttmőködni nem tudó emberektıl” vonnak meg a 
segélyt Kétegyházán, fogalmazták meg a helyiek a májusban elfogadott, 
öt pontból álló rendelkezéscsomag tartalmát. A képviselı-testület célja 
az volt, hogy rendezni tudják a konfliktust, ami döntıen a magyar és a 
cigány lakosság között alakult ki - írja a Békés Megye Online. A rendel-
kezés szerint a helyi egészségügyi és szociális bizottság döntése, hogy a 
közösséggel együtt nem mőködı emberek ne kapjanak semmiféle olyan 
támogatást, amit a falu büdzséjébıl finanszíroznak. Kalcsó Istvánné pol-
gármester azt mondta, hogy május óta húsz embertıl vonták meg az át-
meneti segélyt, köztük volt, aki csak egy részét kapta meg. Gyulán Alt 
Norbert önkormányzati képviselı nyújtott be javaslatot, mely szerint 
nem kaphatna lakásfenntartási támogatást, átmeneti segélyt és rendszeres 
szociális segélyt az, aki lop. Úgy véli, ezzel meg lehet gátolni a környé-
ken mindennapossá vált lopásokat. Egy-két hónapon belül rendelet lehet 
az elképzelésbıl, melynek elsısorban elrettentı ereje lehet - vélelmezik 
a honatyák a megye több településén.                           (Forrás: index.hu) 

Ásós Tibor volt kisebbségi el-
nök, egyben egykori Roma Ta-
nácsnok, az utolsó roma képvise-
lı, aki a nagy önkormányzatban 
is képviselı tudott lenni (egyben 
a Közrendvédelmi Bizottság el-
nöke volt). Nyilatkozatában hiá-
nyolja a valódi roma programo-
kat az elmúlt évek során.  
- Ami ma van, annak alapjait az 
én vezetésem alatt tettük le a 
képviselı társaimmal együtt. 
Megítélésem szerint elırelépés 
nem történt, sıt a már általunk 
felépítetteket is sikerült lerom-
bolni. A kisebbségi törvény sze-
rint elıírt feladatoknak, a mai 
kisebbségi önkormányzat tagjai 
nem tudnak vagy nem akarnak 
eleget tenni – véli Ásós Tibor. 
Surman László, korábbi Orszá-
gos és Megyei Önkormányzati 
képviselı is hasonlóan véleke-
dik. - A kisebbségi önkormány-

zat elsısorban kulturális és ér-
dekvédelmi szerep betöltésére 
hivatott, és ezt a szolgálatát a 
cigány lakosság irányában kelle-
ne kivetíteni. A jelenlegi cigány 
kisebbségi önkormányzat megle-
pı módon hermetikusan elzárkó-

zik a lakosságtól. Azok problé-
máira nem reagál. Érdekvédelmi 
feladatuk pedig minısíthetetlen - 
értékelt zárásként a volt politi-
kus. Megkerestük a BCKÖ elnö-
két Czinanó Tihamért, ám ı nem 
kívánt az ügyben reagálni. L. Gy. 

  Márt több településen magaviselethez kötik a segélyezést  
 Kétegyházán bizottsági döntésen múlik, ki mőködik együtt a közösséggel, és ki nem, 

 ez alapján lehet hozzájutni az átmeneti segélyekhez. Húsz embertıl vontak már meg 

   pénzt. Gyulán még csak javaslat, hogy nem kaphatna lakásfenntartási támogatást,  

                        átmeneti segélyt és rendszeres szociális segélyt az, aki lop.  

Volt vezetık  a Békési Cigány Önkormányzat munkájáról 
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Ásós Tibor, volt Romaügyi Tanácsnok  
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Alt Norbert Gyula Város Önkormányzatának képviselı 
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A konstrukció alapvetı célja az egymásba fonódó 

területi és társadalmi hátrányok következményei-

nek, a szegénység mélyülésének, újratermelıdé-

sének és területi terjedésének mérséklése, továb-

bá a mélyszegénységben élık integrációjának 

elımozdítása azzal az eszközrendszerrel, amelyet 

a szociális és közösségi munka, a lakosság aktív 

részvételén alapuló tervezés együtt nyújthat. A 

konstrukció eme alapvetı célját a helyi közösségi 

kapcsolatok revitalizálásával és fejlesztésével, 

egyes közszolgáltatásoknak - ilyenek a szociális 

és egészségügyi ellátások, a gyermekek helyzetét 

és kitörési esélyeit meghatározó más humán szol-

gáltatások - a helyi szükségletekhez igazításával, 

továbbá az érintett települési kör, lakosság kistér-

ségi fejlesztési folyamatba való bekapcsolásával. 

      Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élık  
                    integrációja /TÁMOP 5.1.3.-09/2 

Pokorni Zoltán Fideszes 
honatya szerint a cigány-
ság helyzetének javítása a 
következı kormány egyik 
legfontosabb feladata lesz. 
 

- A cigányság helyzetének 

javítása az egyik kiemelt 

fontos feladat lesz a követ-

kezı kormányzati idıszak-

ban - mondta  Pokorni Zol-

tán, a Fidesz alelnöke a párt 

ifjúsági tagozatának bala-

tonszárszói tanácskozása 

után az MTI-nek.            
Forrás : Romnet.hu 

 
   Még több kép és hír a Békési 

Újság megújult honlapján a 
          

Figyelem! Pályázati felhívás a közösség felzárkóztatása érdekében 


