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Számítunk a cigányságra
A kormányzat számít a
magyarországi cigányságra a nemzeti együttmőködés rendszerében - jelentette ki Balg Zoltán Pécsett.

Internet kuckó
Várunk minden érdeklıdıt a kulturális központban egész nyáron ingyenesen mőködı Internettel. Nyitvatartási idı:
hétfıtıl péntekig 10-18
óra között.

„Számítunk a magyarországi
cigányság minden tagjára,
aki nem siránkozni akar,
nemcsak vár, nemcsak másoktól remél, nemcsak áldozat akar lenni, hanem maga
is kézbe akarja venni a sorsát” - mondta a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium társadalmi felzárkózásért
felelıs államtitkára a Gandhi
Közalapítványnak a roma
holokauszt áldozatainak emlékére tartott megemlékezé-

Roma holokauszt
áldozatainak emléknapja
Hivatalosan is augusztus 2-án volt a
roma holokauszt áldozatainak emléknapja, de már a hétvégén az ország
több településén, nagy városokban
tartottak megemlékezéseket, felidézve, hogy 1944. augusztus 3-ra virradóra több mint háromezer cigány embert mészároltak le az egykori
auschwitz-birkenaui koncentrációs táborban. Az európai központi ünnepséget az egykori auschwitz-birkenaui
koncentrációs tábor területén tartják
több állam kormányának és romaszervezeteinek képviselıivel. Nemzetközi
cigány civil szervezetek kezdeményezték, hogy augusztus 2-án délben országosan egyperces csenddel, és
együttérzéssel emlékezzenek meg a
holokauszt roma áldozatairól.

sén. A politikus közölte: eljött az idı, hogy mindenki, a
cigányság is kezébe vegye a
sorsát Magyarországon. Hozzátette: csakis közösen leszünk képesek arra, hogy
visszahozzuk a hitet, a reményt egy szeretettel teli,
együttmőködésen, szolidaritáson és sorsközösségen alapuló világba. Balog Zoltán
hangsúlyozta, a magyarországi cigányság is a magyar
nemzet része, ezt kimondja
az alkotmány, és ezen az új
alkotmány sem fog változtatni.
Még több hír a www.bekesiromak.lapja.hu oldalon
olvasható.
Lakatos Gyula
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Borovszky még mindig fıigazgató
A minisztériumi állásából 16 hónapja felfüggesztett, vesztegetés
miatt börtönbüntetésre ítélt Borovszky Tímea fıosztályvezetı
továbbra is státusban van - tudta meg a Magyar Nemzet.
tót. A tárcánál elisA szocialista Hiller
merték, hogy az álláIstván által kinevesából 16 hónapja
zett fıosztályvezetı így kapja csakfelfüggesztett fıosznem 600 ezer fotályvezetı továbbra is
státusban van. Ezt
rintos havi fizetését
azzal indokolták,
is. Borovszky Tíhogy az esélyegyenmea, a roma diákok felzárkóztatálıségi fıigazgatóság
sáért is felelıs volt
hamarosan átkerül
Balog Zoltán felesélyegyenlıségi
fıigazgató tavaly
ügyelete alá, a Közmárciusi felfügigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
gesztése óta nem
társadalmi felzárkózvégezhet munkát. Dr. Borovszky Tímea
tatásáért felelıs álBorovszky jelenleg
az Oktatási és Kulturális Minisz- lamtitkárságához. A fıosztály
térium jogutódjánál, a Nemzeti átadása jelenleg is folyamatban
Erıforrás Minisztériumnál áll van, és az esetleges személyi dönalkalmazásban. İk örökölték meg téseket majd a terület új gazdája
a botrányba keveredett fıigazga- hozza meg. Forrás: bekesiromak.lapja.hu

Milák Brigitta: „Kik is vagyunk mi cigányok”?
„Számomra nem az én személyes
létem a fontos, sokkal inkább az,
ami a vásznamon megszólal” –
vallja Milák Brigitta békési roma festını, aki hatalmas utazásra, élete legnagyobb mővészeti
élményére, az ausztráliai Sydneybe készül.
Milák Brigitta nemzetközileg is
elismert békési roma festımővész
számolt be a Békési Újság Roma
Oldalnak arról az immár három
esztendeje tartó nemzetközi versenyrıl, melybe képeivel ı is benevezett.
- Számomra nem az a fontos,
hogy személy szerint én szerepeljek. Sokkal inkább fontosabb,
amit a vásznaimon szólaltatok
meg. A végsı kérdés ezeknél az,
hogy kik is vagyunk mi cigányok. Én mindenkit arra bíztatok,

vállalja fel bátran származását. szül a verseny döntıjére, amely a
Ahogy egy nagy költı írta egyko- távoli kontinensen, Ausztráliában
ron, az ı szavával élve lesz.
Lakatos Gyula
„cigányságom büszkén vállalom”
– nyilatkozta lapunknak az alkotó.
A versenyen egyébként minden
mővész a saját nemzetiségérıl és
annak identitásáról szóló képekkel nevezhetett. Összesen 156
nevezı volt.
- A verseny számomra azért fontos, mert festményeim által elfogadják a nemzetem. Bár nagy nép
vagyunk, s mindenhova tartozunk, egyben mégsem tartozunk
sehová sem. Ott vagyunk mindenhol és mégis sehol nem vagyunk a világban mi cigányok.
Talán a képeimmel jobban megismernek minket – mondta az imMilák Brigitta nemzetközileg elismár nemzetközileg ismertté vált
mert békési festı mővész
békési festımővész, aki már ké-
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Csellengı Fiatalok program a Grundon is
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Fotó: Lakatos Gyula

Július 13-án lezajlott az elsı kispályás
egyestés foci kupa Békésen a Grundon,
a Sportcsarnok mögötti pályákon, ahol
két korosztályban hat csapat mérkızött
meg egymással. A kupa része a békési
önkormányzat által szervezett Csellengı Fiatalok programnak. A tervek szerint a továbbiakban is lesznek a nyár
folyamán hasonló „esti kupák”, ahol a
fiatalok szakemberek irányítása mellett
mérkızhetnek meg egymással. Keddenként kispályás focira, csütörtökönként kosárlabdára várják a négyfıs fiúlány csapatokat a szervezık. Bár ki
részt vehet ki sportolni vagy csak mozogni szeretne.
Lakatos Gyula

Horváth Sándor labdarúgó edzı és
Kálmán Tibor sportreferens
felügyelik a sport programot.

Lakatos Gyula Jegyzet:
Az a helyzetet ma Békésben, hogy
a kis helyi közösségek egymás kárára Igyekeznek rövid távú elınyökhöz jutni, arra hivatkozva,
hogy ık az „igazi cigány vezetık”,
szemben a többi cigány szervezettel, mellyel igazságtalanul egy
kalap alá veszik ıket. Pedig mára
már egy páran megtanulhattuk
volna, hogy az összefogás a kulcsszó.
A jelen cigány képviselık tudása
ott feneklik meg, hogy egymásra
mutogatóst játszanak, elıítéletes
gondolkodást gyakorolnak cigány
ellenfeleikkel szemben. (tudatosan
nem az ellenség szót használtam).
Ezen képviselı jelöltek tudatában
vannak-e a cigánykultúra gazdag
változatosságának? Vajon értik-e,
hogy egyéni hatalmi vágyuk helyett a sokféle cigány akarat mozaikszerően, együttesen alkot valami
fontosat. A hibás politikai erık
azzal is szíthatják a cigányok közötti széthúzást, hogy elhitetik az
egyes cigány csoportokkal, naivságukat kihasználva, hogy ık a kizárólagos kedvezményezettek a többi
cigány szervezettel szemben. Ezt
hívják úgy, hogy „oszd meg és
uralkodj” politika. Az etnikai té-

A kulcsszó az összefogás
nyezıket hangsúlyozó politizálás
végsı soron azt eredményezi, hogy
a beilleszkedés sikerétıl függetlenül, a magyar politikusaink mindig
kiszemelhessenek egy elfogadhatatlan cigány tömörülést, ebben
pedig mindig megtalálják a maguk
disz cigányát. De én optimista vagyok. Bízom a helyzet javulásában, abban, hogy a szőkebb környezetben bevált elképzelések és
gyakorlatok Békés viszonylatában
is érvényesíthetık lesznek. A legreménykeltıbb fejlemény, hogy felnıtt egy jól iskolázott roma nemzedék, amely békési, megyei, de véleményem szerint akár országos
szinten is versenyképes mőveltséggel, szaktudással rendelkezik. Ezek
a fiatalok nem szégyellik, hogy
romák, és nem vezethetık meg
úgy, mint egyes társaink. Természetesen sokan itt is még csak járják a maguk útját, közmunkások,
szakmunkások, tanárok, vállalkozók vagy családanyák, nem politizálnak, és nem írnak könyveket.
De tömegével ismerek olyan írniolvasni tudó, mővelt cigány fiatalt,
akik büszkék a származásukra,
esetleg cigány nyelvismerettel is
rendelkeznek. Márpedig egyetlen

költı is képes egy egész generáció
érzésvilágát átalakítani. Néhány
tehetséges cigányon múlik csupán,
hogy megváltozzon a többségi emberek gondolkodása a cigányság
irányában. Egy jó mondat elég.
Biztos vagyok benne, hogy egyre
többen elkötelezıdnek majd a cigány ügy mellett. Még csak az elején tartunk annak a folyamatnak,
amelynek a végeredményét nemzetnek szoktuk hívni. S nem mindegy milyen cigány, magyar vezetık
döntenek rólunk. Hiszen már egyre
többen vagyunk, akik tudjuk mi a
tét. Egy radikális gondolkodású,
békét nem akaró, egy új típusú
közösség létrejöttének a megakaLakatos Gyula
dályozása a tét.
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Új arc

Úgy tudom programotok is van,
és sikeretek esetén megfelelı
támogatásotok is van a megvalósításhoz.
A szervezet nem négy képviselıbıl áll, sokkal többen vagyunk.
A mindennapi munkában 10-en
míg a feladat alapú dolgokban
közel 40-en szoktak részt vállalni. S már több éve a többség
együtt is dolgozik. Eredményei is
vannak a munkáinknak, eddigi
pályázatink mind sikeresek voltak. A városi képviselıkkel is
igen jó a munkaviszonyunk ezt
az utat szeretnénk folytatni a kéLakatos Gyula
sıbbiekben is.
Havonta megjelenı ingyenes folyóirat

A békési cigányság is megérdemli az élhetıbb életet.
A roma civil összefogás tagjai rendszeresen találkoznak felsıbb vezetıkkel ,s egyeztetnek illetve dolgoznak ki cselekvési terveket.

Fotó: Lakatos Gyula

Miért
a
mostani
választásra
idızted a
közszereplésed?
Eddig
is
voltak megkeresések
Antóni László
az irányom(ÉKKİ)
ban,
ám
elég tapasztaltnak érzem magam ahhoz,
hogy eldöntsem, mikor és kivel
érdemes.
Az ÉKKİ - re gondolsz?
Igen itt úgy országos, mint megyei, de városi támogatást tudhatunk magunk mögött. Ez fontos a
cigányságnak is, hisz nem mindegy milyen érdekeket tudunk
megmozgatni az érdekükben.
Egy esetleges sikeres választás
után. Úgy gondolom a grémium
tagjai nálunk mind bizonyított
már. S nem önjelölt munkanélküli cigányokból áll. Ezzel csak és
kizárólag azt szeretném érzékeltetni, hogy aki magának nem tud
munkát találni s ezáltal, szők családját eltartani. Nos, az hogy
akarja a cigányságot képviselni,
segíteni, támogatni?

Szakítani akarnak az elmúlt évek
sikertelen roma politikájával

Békési roma civilek és Dr. Pálmai Tamás a Megyei KDNP elnöke a
Jobboldali Összefogás képviselıje kérdezték a vendégként meghívott
Izsó Gábort, hogy mik a tapasztalatai az elmúlt négy esztendı békési
roma politikájáról.

A napokban tartották a Jobboldali Összefogás képviselıi, illetve a békési roma civil összefogás csoportja a soron következı megbeszélésüket. Utóbbiak a már elkészült párizsi romatelepi kispályáért vonták felelısségre Izsó Gábort, hogy miért lett ilyen szerény és enyhén
szólva megalázó. Elhangzott a
cigányság részérıl egy olyan
vélemény is, esetleg azért kapjuk ezt a pályának nem nevezhetı lehetıséget, hogy ne járjanak a roma fiatalok fel a városközpontba?! A városért és a városban élı cigányokért egyébként a roma civilek és a Jobboldali Összefogás már számos
programot bonyolítottak le. Példaként említették a tavaly december 4-én rendezett Mikulásünnepséget, ahol 290 hátrányos
helyzető, többségben cigány
származású gyermekek kaptak
csomagot és egy értékes programot az este folyamán. Vagy a
Roma Oldal

nemrég befejezett Gyermeknapot említették, melyet sikeres
pályázat útján valósították meg
két színhelyen, a városi sportpályán és a grundon, összesen közel 600 gyermek bevonásával.
Itt kérdezték meg Izsó Gábort,
miért nem támogatta egyik roma programot sem?! Izsó elmondta, kudarcként élte meg az
elmúlt négy esztendı roma politikáját. Sem az általa létrehozott
Koordinációs Tanácsot, sem a
szövetséges helyi Lundo Drom
szervezet vezetését nem tartja jó
megoldásnak. Úgy véli, semmi
nem valósult meg. Bár már egykét dolgot lát ı maga is. (A baj
csak az, hogy közben elmúlt
négy esztendı - szerk.) Borúlátóan és tanácstalanul nyilatkozott az elıttünk álló négy évrıl
is. Dr. Pálmai Tamás (Jobboldali Összefogás) és a békési
roma civilek tagjai viszont számos megoldást vázoltak fel, az
Lakatos Gyula
este folyamán.
www.bekesiromak.lapja.hu

