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                             Adventi gondolatok 

         Internet Kuckó 
Várunk minden érdeklıdıt 
a kulturális központba, 
ahol internetezési lehetısé-
get biztosítunk. Nyitvatar-
tási idı: hétfıtıl péntekig 
10-18 óra között.  
         Címünk: Békés,  
       Jantyik Mátyás utca  
              23-25. szám. 
 
       www.bekesikultura.hu                                   

Az év egyik leg-
szebb idıszaka az 
adventi ünnepvá-
rás. A boldog 
meghitt készülı-
dés, a szeretteink, 
családunk köré-
ben való meghitt 
ünneplés ígérete, 
ha ideig-óráig 
ugyan, de mégis elfeledteti mindenna-
pos gondjainkat. A karácsonyi és új-
évi ünnepkör kettıssége a lassan mö-
göttünk hagyott esztendı tapasztalata-
inak, eredményeinek összegzésében 
és az elıttünk álló új év feladatainak, 
lehetıségeinek megtervezésében rej-
lik. Ahogyan elmaradhatatlanul fon-
tos részei ezek egy család életében is. 
Az idei év küzdelmes volt mindannyi-
unk számára, minden békési roma 
család életében meghatározó nyomot 
hagyott. Ennek ellenére úgy érzem, az 
az út, melyen elindultunk, elvezet 

valahova. A Roma Oldalon számos 
cikk, megannyi riport, jegyzet és írá-
sok követték az esztendı örömteli 
eseményeit, és a mindennapos politi-
kai, kulturális és közösségi életét. 
Mindezen híreket Önök olvashatták a 
Békési Újság Roma Oldalán vagy a 
www.bekesiromak.lapja.hu oldalon 
egyaránt. Bízom benne, hogy a Roma 
Oldal munkájával, ha apró lépésekkel 
is, de sikerül változtatnunk a békési 
romák megítélésén. Az elıttünk álló 
év semmivel sem lesz könnyebb, mint 
az elmúló, éppen ezért fontos, hogy a 
karácsony ünnepe a szeretetrıl és az 
összetartozásról szóljon mindannyi-
unk számára. Ezen gondolatok jegyé-
ben kívánok városunk valamennyi 
roma és a nem roma polgárának ál-
dott, békés karácsonyt és sikerekben 
gazdag boldog új esztendıt 2011-re. 
  

                     Lakatos Gyula, a Békési Újság  

                           Roma Oldal szerkesztıje 

  

Megjelent a Békési Újság  
2011-es Kalendáriuma.  

Ne hagyja ki! 
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Farkas Flórián fideszes országgyőlési képviselı a 

világhálóra felkerült hangfelvételen úgy fogalmazott: 

azok a kisebbségi képviselık, romaszervezetek, akik 

és amelyek nem mennek be az általa felvázolt 

rendszerbe, nem kapnak pénzt, és - mint mondta - 

nem tesz egy fillért sem olyan országos vagy területi 

cigány önkormányzatba, amelyet nem az általa 

irányított szervezet színeiben vezetnek. “Ha nem 

jöttök be a rendszerbe, és az nem lesz átlátható, ab-

ban nem lesz pénz” - jelentette ki. 

A roma politikus a 12 perces hangfelvételen 

beszédében utalt arra, hogy már zároltatta minden 

állami támogatás, pénzforrás kifizetését, és csak 

néhány esetben engedélyezett ösztöndíj-kifizetéseket 

olyanoknak, akiknek a továbbtanulása veszélybe 

került. Szavai szerint zárolva lesz a pénz mindaddig, 

amíg a január 9-én esedékes kisebbségi választás 

után a testületek meg nem alakulnak, “amíg ott olyan 

hiteles vezetık nem lesznek, akikben én megbízok, 

akiket ismerek, mert a javaslatot, ha úgy teszik, a 

döntést, én hozom meg” - jelentette ki. 

Farkas Flórián azt mondta: az az “alapítványosdi 

játszma”, ami eddig volt, Macika (Magyarországi 

Cigányokért Közalapítvány), Kisebbségi Közalapít-

vány, OFA (Országos Foglalkoztatási Közalapít-

vány) meg a többi, megszőnnek, ezentúl a pénz 

kezelése egy helyen lesz, és azt ı irányítja.  

/Bıvebben a témáról a www.bekesiromak.lapja.hu 

oldalon olvashatnak./                               Forrás: Romnet 

 

A Fidesz európai parlamenti képviselıje kapta a román külügymi-

nisztérium érdemdíját a kisebbségek társadalmi befogadásának elı-

segítése érdekében kifejtett tevékenységéért. 

 

A díjat Teodor Baconschi román külügyminiszter adta át egy jótékony-

sági est keretében, elismerésül a kisebbségek társadalmi befogadásá-

nak elısegítése érdekében kifejtett tevékenységéért. Járóka Lívia be-
szédében felhívta a figyelmet annak jelentıségére, hogy abban az idı-

szakban kapja a díjat, amikor egész Európa kezdi felismerni: a mintegy 

12 millió európai roma kirekesztése olyan közös probléma, amely kö-

zös európai megoldást igényel. A néppárti politikus szerint a díj odaíté-

lése annak az üzenete, hogy a romák társadalmi befogadása Európa 

elıtt álló egyik legégetıbb stratégiai kihívás. Járóka hozzátette, hogy 

ez a kihívás egyben az egyik legígéretesebb lehetıség is az elöregedı 

és túlzottan fogyasztói szemlélető kontinens számára, hogy megmutas-

sa: Európa nem csak jogi, de lelki értelemben is közösség. Járóka Lívia 

beszédében kifejezte reményét, hogy az Európai Unió képes lesz útnak 

indítani egy olyan stratégiát, amely rövidtávon megakadályozza a 

mélyszegénység átörökítését, középtávon kiegyenlíti a leszakadó kis-

térségek hátrányait, hosszútávon pedig képessé teszi a ma reményte-

lenségben és nyomorban élı tömegeket, hogy a holnap egyenlı euró-

pai polgáraivá válhassanak.                                                  /Forrás: Eu hírlevél/ 

       

Kulturális Központ  
                   Békés   
       Jantyik Mátyás u. 23-25.  

      www.bekesikultura.hu 

   Még több hír a www.bekesiujsag.hu 
     vagy a www.bekesiromak.lapja.hu 
                oldalon olvashatók 

Centralizált fıvárosi és országos romapolitika kialakítását vázolta fel egy budapesti   

fórumon Farkas Flórián, a Lungo Drom elnöke, romatámogatásokat felügyelı 

miniszteri biztos. 

     Járóka Lívia kapta a román  
  külügyminisztérium érdemdíját 

           

Békési Újság  
       Minden békési család lapja 
           Már neten is elérhetı: 
 www.bekesiujsag.hu oldalon 

              Centralizált roma politikát akar Farkas Flórián 
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              Surman László költı:  Óévi visszatekintés 

Az eltelt esztendı sokunkat számvetésre késztet. 
Egyesek reménykedve ezt gondolják: „Az új év 
jobb lesz, elég keserőségünk volt már az Ó év-
ben!” Mások pedig, megtörten elcsendesednek, 
s ezt gondolják: „Legyen végre csönd, elég zaj 
volt már az Óévben!” Vannak olyanok is, akik 
nosztalgiával emlékeznek: „De jó is volt ez az 
év, emlékszel erre, meg erre?” - kérdezgetik 
egymástól. Sokan, egyre többen vannak, akik 
szomorúan, depresszióval terhelten 
csak a múlt veszteségeit látják, csak 
a rosszra emlékeznek, s a jövıbe már 
nem is mernek tekinteni. És vannak, 
akik közömbösen, megfáradtan, 
semmivel sem törıdve ágyba bújnak, 
s nem akarnak mást, csak élni, eset-
leg az év utolsó napjait is csak túlél-
ni.  
Ezen számvetésünket pedig követik az Újévi fogadal-
mak. Számos elhatározás fogalmazódik meg ben-
nünk, hogy jobbak leszünk, hogy lemondunk rossz 
szokásainkról és megváltozunk, hogy szeretni aka-
runk másokat és akarjuk, hogy bennünket is szeresse-
nek. Jobbak akarunk lenni, de vajon sikerülhet? 
Nos, had álljon itt néhány gondolat az Óévet búcsúz-
tatva az új év felé tekintve biztatásul mindenkinek. 
„Tudom a te dolgaidat, hogy te sem hideg nem vagy, 
sem hév; vajha hideg volnál, vagy hév.  Így mivel 
lágymeleg vagy, sem hideg, sem hév, kivetlek téged 
az én számból. (Jelenések 3,15-16) 
A közömbösség mindent megemészt, mint a kovász, 
mindent átjár. A közömbösség olyan szellemi állapot, 
amikor az ember csak vágyik a változásra, de nem 
tud, nem akar tenni érte semmit. Petıfi Sándor költé-
szetében megszemélyesedik egy pillanatra ez az álla-
pot, Pató Pál magatartásában: -„Ej, ráérünk arra 
még!”- hangzik el számtalanszor. Talán még nem 
gondolkodtunk el azon, hogy mennyire veszélyes ez a 
szellemi állapot!? Jézus ezt mondja: „Kivetlek téged 
az én számból.” (Jel 3,16b) Pál apostol a következı-
képen fogalmazza meg üzenetét: „Mert amit 
cselekeszem, nem ismerem: mert nem azt mívelem, 

amit akarok, hanem a mit győlölök, azt 
cselekeszem.” (Róm 7,15). Nos, megért-
hetjük Isten üzenetét. A langymeleg álla-
pot az ember számára olyan közömbös 

magatartás, amely a bőnnek melegágya. 
Jakab levelében ezt írja: „A ki azért tud-
na jót cselekedni, és nem cselekszik, bő-
ne az annak”(Jak 4,17). A passzív keresz-

tény élet langymeleg. Isten azt akarja, 
hogy azt tegyük, amit İ parancsol 

nekünk (Márk 16,15). Jézus 
könnyebben elviseli azt, ha 
valaki hideg, vagy éppen for-
ró, de azt, hogy langymeleg 
szellemi állapotban legyünk, 
azt nem viseli el! Kiveti Jézus 
az ilyen állapotú keresztényt! 
Vajon miért? Mert ez az álla-

pot hamisságtól duzzad, pöffeszkedik, és telve van 
inaktivitással, ugyanakkor Isten parancsait semmibe 
veszi.  
A langymeleg állapotú ember meg van elégedve, jól 
érzi magát abban az állapotában, amelyben henyél. 
Azt gondolja, hogy mindent tud, már neki senki sem 
tud újat mondani. Az igehirdetéseket kritizálja, és 
már az igei üzenetek között is válogatni akar. Az em-
ber mikor jól van lakva, már nem kell neki semmi-
lyen csemege, túltáplálttá válik. Ez a túltápláltság 
lelki értelembe is igaz. Az ilyen szellemi állapot rab-
láncot ver áldozatára, rabszolgává teszi, leigázza. Az 
önteltség és a kiégés egyszerre mardossa az ilyen em-
ber lelkét. Sokszor megfigyelhetı az emberek maga-
tartásában, amikor azt mutatják mennyire gazdagok a 
Krisztusban, ugyan akkor az alapvetı törvényi igaz-
ságokat is figyelmen kívül hagyják.  
Testvérek! Mi milyen állapotban vagyunk? Ha most 
Jézus visszajönne, vajon munkában találna bennün-
ket, vagy azt látná, hogy megelégedve henyélünk. 
Igyekezzünk tenni a jót. „Szeretett barátom, ne a 
rosszat kövesd, hanem a jót. A ki jót cselekszik, az 
Istentıl van; a ki pedig rosszat cselekszik, nem látta 
az Istent (3Ján 1,11).                              

Annyi forrás jut amennyi még soha  
Balog Zoltán államtitkár kiemelte, hogy javaslataik elfogadása esetén annyi 

forrás jut a cigány tanulóknak adható ösztöndíjakra, amennyi még soha nem 

volt a költségvetésben. Balog Zoltán elmondta, hogy a Magyarországi Cigá-

nyokért Közalapítvány és az Útravaló program ösztöndíjainak elınyeit öt-

vöznék. A korábbi gyakorlattal ellentétben nem segélyt adnának, és nem csak a 

kimagasló tanulmányi eredményeket díjaznák. A felzárkózás érdekében inkább 

azokat támogatnák, akik önmagukhoz képest érnek el jelentıs javulást ta-

nulmányaikban.                                                                                 Forrás: romnet Balog Zoltán államtitkár 
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December elsején ünnepélyes 
körülmények között bemutat-
tuk  a nagyközönségnek a 2011-
es Békési Újság Kalendáriumot. 
Az évkönyv idén is szeretne minél 
több békési háztartásba „be-
férkızni”, hogy ott az év gyakran 
forgatott olvasmánya legyen. A 
160 oldalas Kalendárium idei 
összefoglaló témája: „Közös-
ségeink”.  
 
Így olvashatnak egyes civil szerve-
zetekrıl, mővészeti csoportokról, 
valamint a témában született irodal-
mi pályázatok is érdekesek. Néhány 
cím még az olvasnivalók közül: 
Legszebb épületünk: a Bérház, Be-
robbant a köztudatba a kis kék vi-
rág, Nagycsaládi közösségek Béké-
sen, Negyven éve nincs már kisvas-
út, Dr. Püski Sándor emlékére, 
Belencéres Néptáncegyüttes, Az 

állatok és a természet védelmének 
szolgálatába,  A Bakó meg a Kére-
getı – avagy Békés város történeti 
családnevei, Az Asztalos utcai kút 
története, Ki tud többet Békésrıl 
városismereti kvízjáték. A békési 
romákat külön is érdekelheti, hogy 
benne Milák Brigitta egyik szép 
története is olvasható, melyet a fes-
tını alkotásainak reprodukciói tesz-
nek még szemléletesebbé. A kiad-
vány árát a kiadó Családért Alapít-
vány nem emelte, az továbbra is 
750 Ft. Kapható a következı helye-
ken: Békési Könyvtár, Antikvári-
um, Barta kisposta, Fa-Kuckó játék-
bolt, Omniához közeli újságos pavi-
lon, Juhos Fotó, Photo Hall, Cerka 
papírbolt, Nyugdíjasok Háza, Kis 
Madzagos Bolt, Fekete-fehér Butik. 
Továbbá a református, a római ka-
tolikus és a baptista templomok, 
imaházak iratterjesztése.  
                        Szegfő Katalin, szerkesztı 

      Már kapható a 2011-es Békési Újság Kalendárium  

  Békési romák 
         lapja a neten 
 
Számos cikk és kép galéria 

várja látogatókat a 
www.bekesiromak.lapja.hu 
internetes oldalon. A tartalom-
ból: hírek a roma közéletbıl, 
események képgalériái, roma 
ételek receptjei, portrék, érde-
kességek, roma mesék gyerekek-
nek. Az oldalról közvetlenül 
elérhetık a fontosabb városi 
honlapok, így a Békési Újság 
online megjelenése is. Érdemes 
meglátogatni!            

Az elmúlt évekhez hasonlóan idén 
is a város leginkább rászoruló 
gyermekei kaptak ajándékot a 
Keresztény Értelmiségiek Szövet-
sége (KÉSZ) és a Békési Újságot 
kiadó Családért Alapítvány Miku-
lásától.  
 
A kulturális központban december 
4-én tartott ünnepségen verses-
zenés kedves mősorral fellépett a 
Békéscsabai Evangélikus Gimná-
zium néhány tanulója, majd a csa-
ládsegítı szolgálat révén kiválasz-
tott gyermekek vehettek át édes-
ségbıl, gyümölcsbıl álló csoma-
got. İket még egy-egy szendvics 
és üdítıital elfogyasztására is invi-
tálták. A csomagból jutott a béké-
si, tarhosi és dévaványai lakásott-
honokban, állami gondoskodásban 

élı gyerekeknek, fiataloknak is. 
Az ajándékozást támogatta és se-
gített a két szervezet vezetıje 
(Barkász Sándor és Dr. Pálmai 
Tamás) mellett: Békés Megye Ön-
kormányzata, Lakatos Gyula, 
Barta István Zoltán, Csuta 
György, Antóni Gyula, valamint 
az Eötvös Tagiskola konyháján 
dolgozók.                      Sz. K.- L.Gy.  

      
450 gyermek kapott  

       mikuláscsomagot 

Dr. Pálmai Tamás alpolgármester és  
Lakatos Gyula a Békési Újság munkatársa 
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