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       Az MSZP nyolc évet rabolt el a magyar háztartásoktól    

Égetıvé vált a cigánykérdés 
Magyarországon. Ideje van a 
tiszta beszédnek, mert sem a 
rasszista győlölködés, sem az 
álszent osztogatás nem oldja 
meg a kulturális feszültségeket. 
 
A negatív sztereotípiákat, a duz-
zadó győlölethullámot, a féke-
zetlen indulatokat, a bőnözést. 
Mindezek pedig, sokak szerint 
nem is olyan lassan, társadalmi 
robbanáshoz vezethetnek. Mit 
kéne tenniük a romáknak, hogy 
a többség elfogadja és befogadja 
ıket? Mit kéne tenni a nem ro-
máknak, hogy a cigányság végre 

beilleszkedjen és érvényesüljön 
Magyarországon? Mit kell ten-
nie az államnak, a társadalom-
nak, hogy segélyeivel ne újrater-
melje a nyomort, hanem kimoz-
dítsa helyzetükbıl a mélysze-
génységben élıket? Hogyan 
lehetne eredményesen vissza-
szorítani a kis falvakban gyakori 
terménylopásokat? Hogyan ál-
lítható meg a cigányságot bőn-
bakká tevı pártok terjedése? 
Elkerülhetı-e a sokak által vizi-
onált romák és nem romák kö-
zötti polgárháború? Mit kell 
tennünk együtt, egymásért?  
                                   Lakatos Gyula 

 MSZP=JOBBIKKAL! A cigányságot csak politikai eszköznek 
  használja a két párt. Nem tekintenek bennünket embernek! 

A
 kép illu

sztráció 

Hogyan látja saját pártja, a Fidesz valamint a 

többi politikai erı cigánypolitikáját? Ezt a kér-

dést néhány nappal az április 11-i parlamenti vá-

lasztás elıtt tettük fel Erdıs Norbert országgyőlé-

si képviselınek, alpolgármesternek. A politikus 

elmondta, hogy reményei szerint az MSZP ellen-

zéki szerepet tölt majd be a következı idıkben.  
 
Úgy fogalmazott: látni lehet Békésen is, a romákat 
nem lehet már becsapni. Mindenki elıtt világos az 
elmúlt nyolc év politikai ámokfutása, az a romhal-
maz, amit a szocialista-liberális kormányzás a maga 
mögött hagy. Ma már világosan látják, hogy hazud-
tak és becsapták szétlopták az országot, megkárosí-
tottak minden magyart, így a romákat is.  
- Aki az MSZP-re szavaz, elveszti szavazatát, hiszen 
az MSZP kis tényezı lesz a politikai palettán, érdek-
képviseletre alkalmatlanná zsugorodik. A Gyurcsány 
Ferenc vezette MSZP nyolc évet rabolt el a magyar 
háztartásoktól, benne természetesen a romák is káro-
sultak – mondta Erdıs Norbert, aki lapunk kérdésére 
kifejtette véleményét a Jobbikról is. Szerinte radika-
lizmussal, uszítással nem lehet az országot, sem em-
bereket képviselni. A cigányság számára egyetlen 
kiút látszik: a Fidesz.  
Mit ígér nekünk, romáknak a Fidesz?  

A Fidesz - Magyar Polgári Szövetség teszi azt, amit 
már korábban is elkezdett. Gondol itt a fiatal romák 
tanítatására, hogy minél versenyképesebb tudással 
bírjanak. Vagy a munkahelyteremtését is említhet-
ném. Több ezer új munkahelyet kell a választások 
után teremteni, hogy mindenki dolgozhasson és meg 
tudjanak élni a családok - zárta rövid nyilatkozatát 
Erdıs Norbert országgyőlési képviselı, Békés város 
alpolgármestere.                                     Lakatos Gyula 

Erdıs Norbert országgyőlési képviselı és Lakatos Gyula 
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A mindössze 16 éves békési Kovács Amanda meg-

tette elsı lépéseit a kifutok világa felé. Ugyanis 

március elején Békésen volt egy elıválogatás a kul-

turális központban. Itt közel 100 fiatal fiú és lány 

mutatta meg szépségét.  
 

Amandát itt választották ki, és hívták meg Békéscsa-

bára egy beszélgetésre és egy próbafotózásra. A ké-

pek olyan szépre sikerültek, hogy rögtön egyéves 

szerzıdést kínáltak az ifjú szépségnek. Ezenfelül a 

cég címlapot és fotózásokat is készít Kovács Aman-

dáról, többek közt a Beol és a Viva mősor is egyen-

geti a modellé válás rögös útját. Amanda a korabeli 

fiatalok minden napos életét éli. A 636. számú ipari 

szakközépiskolában tanul mint bolti eladó. Szabad-

idejében elmondása szerint szeret zenét hallgatni, 

sportolni. Amandának nagyon tetszik a körülötte 

kialakult fokozott érdeklıdés. Szeretne modell lenni, 

úgy érzi számára ez a kitörési lehetıség. Ennek 

megfelelıen tudatosan próbál készülni a modell pá-

lyára. Balog Viola, Amanda anyukája nyilatkozta: 

büszke vagyok a legnagyobb lányom sikerére és ter-

mészetesen támogatjuk, ahogy lehetıségünk engedi. 

Viola elmondta, hogy három kiskorú gyermeket ne-

velnek a családban. Büszkék arra, hogy Amanda 

szépségére felfigyeltek. A szülık remélik, szépsége 

nem csak a 16 éves lánynak, hanem az egész család-

nak kitörési pont lesz.                             Lakatos Gyula 

     Modell leszek! Valakinek sikerül, valakinek nem 

 

Már sokszor 

m e g í r t a m , 

hogy mit gon-

dolok errıl a 

cigány-magyar 

kérdésrıl, de 

megismétlem, valahányszor csak 

szükséges. Nem számít, hogyan 

hívnak, ki az apád, az anyád, ki-

ben vagy miben hiszel, milyen 

színő a bıröd, a hajad vagy a 

szemed. Nem számít, kik a bará-

taid, csak egy dolog számít, hogy 

mit kezdesz a lehetıségeiddel, az 

életeddel. Egy helyrıl jönnek 

egyesek, míg az egyik az általa 

vélt könnyebb utat választja és 

törvénnyel szembe megy, addig a  

másik rendırnek készül. Szóval 

ne mondjátok nekem, hogy bárki 

hivatkozhat arra, hogy honnan 

jött, mert nem! Mindenki maga 

dönti el, mit tesz! 

Győlölködhettünk itt, tovább szid-

hatunk bárkit, vagy kiléphettünk 

végre az olcsó szavak mögül és 

segíthettünk másokon, a társadal-

munkon, magunkon, így talán 

mindenki változik és közben mi 

magunk is. Ez csak egy tanács, de 

én küzdeni akarok egy jobb vilá-

gért. Nem fegyverrel és nem szél-

sıséges pártok támogatásával, 

hanem egymás elfogadásával.  

Kampány van. Kampány, és nem 

háború. Legalábbis közöttünk, 

Orbán Viktor, Mesterházi Attila, 

vagy Vona Gábor politikus köve-

tıi között. Ne engedjünk a győlö-

letre buzdításnak! A kritikákra, 

elégedetlenségre, vádakra sem 

lehet csúsztatás, rágalom, aljas 

lejáratás a válasz. Mi ugyanazt 

gondoljuk nemzetrıl, hazáról, 

családról, Trianonról. A válasz-

tás után együtt kell újrateremteni 

itt mindent. A politikusainknak és 

nekünk. Ne rajongók, hanem vá-

lasztópolgárok legyünk, ne en-

gedjük, hogy végzetesen egymás 

ellen fordítsanak minket!  
                                  Lakatos Gyula 

 Mi ugyanazt gondoljuk a hazáról, családról,Trianonról! 

  Modell leszek! A Future Model Agency modell ügynökség felfigyelt a békési fiatal    

                szépségre, és már szerzıdést is kínált Kovács Amanda számára. 
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A 16 éves békési 

lány szépségére 

figyelt fel a Future 

Model Agency 

modell ügynökség. 

  Modell  

 leszek! 

     Jegyzet 
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Ne féljetek, magyarok, megjöttek a cigányok! - 
ezt a szállóigévé vált mondatot kiabálták húsz 
évvel ezelıtt Marosvásárhelyen a város minden 
pontjáról összesereglı cigányok a botokkal és 
kövekkel felfegyverzett, félrevezetett, leitatott, 
feldühödött, zömmel környékbeli románok győ-
rőjébe került magyaroknak. 
  
Egyiküket a Petıfi Emléklap a „Helytállásért” elisme-
réssel tüntette ki a Terror Háza Múzeumban, ahol a 
húsz évvel ezelıtti véres eseményekrıl és azok áldo-
zatairól emlékeztek meg. A kitüntetettek között volt 
Lırinczi József, Sütı József, Szilágyi József, Szil-
veszter Kis Péter, Tóth Árpád és Puczi Béla, utóbbi 
három egykori elítélt már csak posztumusz elismerést 
kapott.  
Balog Zoltán, a magyar országgyőlés emberjogi, ki-
sebbségi, civil és vallásügyi bizottságának elnöke úgy 
vélte, húszéves adósság megkésett visszafizetését 
kezdte meg a magyarság a mostani kitüntetés és emlé-
kezés gesztusával.  
Schmidt Mária, a Terror Háza igazgatója emlékeztet-
ve arra, hogy a húsz évvel ezelıtti magyarellenes pog-
rom kitervelıje és irányítója a megbuktatott pártállami 
elit és a Szekuritáté volt, arra is felhívta a figyelmet, 
hogy bár ismertek a pogrom irányítói, a történtek után 
egyetlen románt sem vontak felelısségre, viszont húsz 
magyar cigány komoly börtönbüntetést kapott. A ma-
gyarok ellen feltüzelt és felbérelt 1500 románnal elhi-
tette a hatalom, hogy Erdély ki akar szakadni Románi-
ából, és megostromoltatták velük az RMDSZ székhá-
zát, ahol mindössze 79 magyar tartózkodott a padlá-
son. Szétzúztak mindent, amit ott találtak, majd sza-
bad elvonulást ígértek a magyaroknak, de ezt nem 
tartották be, Sütı András írót ekkor verték meg úgy, 
hogy elvesztette fél szeme világát.  
A tavaly Magyarországon elhunyt Puczi Béla egyike 
volt annak a hat embernek, akit a húsz évvel ezelıtti 
marosvásárhelyi összecsapások után ırizetbe vettek. 
Magyarországra menekült, a Roma Sajtóközpont 

munkatársai készítettek vele interjút, az ı és a romák 
szemszögébıl meséli el a három nap történetét. ”Azért 
a forradalom után nem telt bele sok idı, és a nép érez-
te, hogy valahogy nem jó úton halad ez a demokrati-
zálás. (...) Aztán a munkahelyek is mind kezdtek meg-
szőnni, és egyre több volt az összekoccanás a magya-
rok meg a románok között. Tizenkilencedikén délelıtt 
pálinkáztunk a víkendtelepen néhány baráttal, aztán 
hazamentem, lefeküdtem. Délután azzal költ a felesé-
gem, hogy megjött az elsı hullám, egy kisebb csoport 
Hodákról, megvertek néhány szentgyörgyi magyart, 
és mentek tovább, be Vásárhelyre. Aztán estefelé jöt-
tek többen a hírrel, hogy az RMDSZ-székháznál megy 
a csata. A fiam s még néhányan a segítségükre indul-
tak. (...) Akkor éjjel már senki nem aludt. İrségben 
volt mindenki, cigány, magyar. Másnap reggel aztán 
megindultak a hodákiak. Mindenki az utcán volt, a 
magyar pap meghúzatta a harangokat, késıbb meg is 
hurcolták érte. (...) Azzal etették be ıket, hogy Vásár-
helyen a magyarok ölik a román gyerekeket. Kitudó-
dott az utolsó tárgyalásunkon, már a román asszony 
vallotta be, hogy a férje úgy be volt itatva, hogy a sa-
ját házát fejszével vágta le. (...) Beálltunk a tömegbe, 
hallgattuk a beszédeket. Köztünk és a románok között 
egy vékony kordon rendırökbıl meg sorkatonákból. 
Ekkor érkeztek meg a marosvásárhelyi cigányok Gon-
dos Károly és Boldizsár Máté vezetésével, irtó sokan. 
Nem tudták elıször, ki a román, ki a magyar, odakiál-
tottak hát románul: hol vagytok, testvérek? A romá-
nok visszakiáltottak: itt vagyunk. Na jó, ha ott vagy-
tok, akkor megyünk mi nektek. Elıbb a magyarok 
sem tudták, hogy kik azok, egyikıjük elkiáltotta ma-
gát: ne féljetek, magyarok, mert itt vannak a cigá-
nyok! Így kezdıdött el a románok kiverése a városból. 
A harc nem tartott tovább két óránál, de a hajsza egész 
reggelig folyt.” 
 
Részlet a Három napig magyar címő könyvbıl 
(Roma Sajtóközpont könyvek, 2000.)  
                 Összeállítás a www.mult-kor.hu nyomán. 
 

   Békési romák lapja a neten 

                           Három napig magyar  
                                  Romákat tüntettek ki a Terror Házában 

Számos cikk és kép galé-
ria várja látogatókat a 
www.bekesiromak.lapja.hu 

internetes oldalon.  
A tartalomból: hírek a 
roma közéletbıl, esemé-
nyek képgalériái, roma 
ételek receptjei, portrék, 

érdekességek, roma me-
sék gyerekeknek.  
Az oldalról közvetlenül 
elérhetık a fontosabb 
városi honlapok, így a 
Békési Újság online 
megjelenése is. Érdemes 
meglátogatni!          L.Gy. 
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Bihari János cigány származású zeneszerzı, hegedő-
mővész volt. 1764. október 21- én 
Nagyabonyban született, apja 
is hegedős cigány volt. 
1 8 0 1 - b e n Pestre ment, 
ahol megala- kította hí-
ressé vált ze- n e k a r á t , 
amely több- nyire öt 
tagból, cim- balmosból 
és vonósokból állott. 
Nyugtalan ván- d o r é l e t e t 
élt. 1811-ben az országgyőlés 
alkalmával Po- zsonyban 
mőködött.  
Bécsben is jár-
h a t o t t , 
a ho l 

több mőve megjelent nyomtatásban. A zenekutató 
Káldy Gyula szerint Beethoven Bécsben többször 
hallgatta játékát. 1818 körül többször megfordult 
Veszprémben, ahol Ruzitska Ignácban pártfogóra és 
barátra talált. Mőködésének fénykora az 1820-as 
évek elejére tehetı, azután pályája lassan lehanyat-
lott. 1822-ben Liszt Ferenc játékát hallva, nagy elis-
meréssel szólt arról. Két évvel késıbb eltörte a bal 
karját és ez véget vetett virtuóz pályájának. Bár még 
továbbra is hegedült, a prímásságot kénytelen volt 
másnak átengedni. 1825-ben a királyné koronázása-
kor Pozsonyban még játszott. Öregkorára magára 
hagyatva élt. A 19. század elejének legkiválóbb ze-
neszerzıje és elıadómővésze, a verbunkos stílus leg-
jelentısebb képviselıje volt. Lavotta Jánossal és 
Csermák Antallal együtt a magyar zenei romantika 

virtuóz triászát alkotta. A neki tulajdonított kom-
pozíciók nem mind hitelesek. Kortársai jegyez-
tek le 84 dallamot, verbunkost és magyar tán-
cot, mint Bihari szerzeményeit. Nem bizonyí-
tott feltevés szerint a Rákóczi-nótának és a Rá-
kóczi-indulónak is Bihari János a szerzıje. A 
19. század elsı felében az általa is képviselt 
verbunkos zene fészke Balatonfüred volt. A 
Balatoni Panteonban ezt emléktábla örökíti 
meg. Pesten halt meg 1827. április 26-án.  
                                                       Szegfő Katalin 

   Ki volt Bihari János?   Békési utcák roma névadóinak nyomában 

Dr. Kis Péter rendır ezre-

des, a Békés Megyei Rend-

ır-fıkapitányság (BMRFK) 

bőnügyi igazgatója két nyo-

mozót dicséretben és juta-

lomban részesített 

azok közül a rend-

ırök közül, akik részt 

vállaltak a március 

10-én történt békési 

rablógyilkosság vil-

lámgyors felderítésé-

ben. Kraszkó Zoltán 

ırnagy, a BMRFK 

bőnügyi osztályának 

kiemelt fınyomozója, 

valamint Apáti-Nagy 

Tamás ırnagy, a Bé-

kési Rendırkapitány-

ság bőnügyi osztály vezetı-

je vehette így át munkája 

elismerését a békési kapi-

tányságon.             
                        Lakatos Gyula              

Dicséret és jutalom a gyilkosság nyomozóinak  

         

Választás 

 2010. április 11. 
     Hallgass a szívedre,  

    szavazz a FIDESZRE 

                                                Fizetett politikai hirdetés 

                   
Elég volt a kudarcokból! 

               Elég volt a megszorításokból! 
                    Elég volt a bőnözésbıl! 
 
                 Félelem helyett biztonságot, 
              Kudarcok helyett sikert akarunk! 
 

                     VÁLTOZTASSUNK! 
 

Bizonyítsuk be együtt, hogy  
Békés és az ország többre képes! 
 
     
                   Erdıs Norbert, az ön  
                   országgyőlési képviselıje                     

Apáti-Nagy Tamás ırnagy, és  

Kraszkó Zoltán ırnagy munkáját ismerték 


