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Január 22-re eldılt, a Szent Lázár 
Alapítvány több munkatársától 
kénytelen megválni, ugyanis az 
erre illetékes minisztérium csak 
nagy elvonások mellett támogatja 
tovább a pszichiátriai gondozottak 
munkavállalását. Gyetvai Gellért, 
a Szent Lázár Alapítvány igazga-
tója interjúban számolt be a Béké-
si Újság olvasóinak a szomorú 
tényrıl, hogy a jelentıs leépítésre 
önhibájukon kívüli okok miatt 
kényszerülnek.  
 
Decemberben 90 fıvel mind a há-

rom intézményt befogadták a kiírt 

pályázaton a 2009-es feltételek 

mellett a 2010-es évre. Ehhez ké-

pest január 19-én email-ben értesí-

tettek bennünket, hogy csak az 

egyharmadát támogatják az egyéb-

ként már korábban elfogadott ke-

retnek. Gyakorlatilag olyan hely-

zetbe hoztak bennünket, 

hogy két lehetıség 

közül választhattunk: 

vagy az egész alapít-

vány bezár, vagy 

drasztikus leépítéssel 

f e nn t a r t unk 

egy olyan 

lé t számot , 

amely to-

vább mő-

k ö d h e t , 

abban a 

r emény-

ben, hogy 

é vkö zb e n , 

akit csak tudunk 

és lehetséges, 

visszaveszünk. 

Természetesen 

csak abban az 

esetben, ha az 

állam illetékes 

szerveinél el tudjuk 

érni, hogy elismerjék, 

ez jogtalan helyzet, és mérséklik az 

elvonást. 

Gyetvai Gellért így folytatta:  

- Gyakorlatilag azzal, hogy a má-

sodik megoldást választottuk és 

megtartunk bizonyos embereket 

(106 fıbıl mintegy 54 fı marad 

csupán), nagyon rossz anyagi hely-

zetbe kerülünk, de így marad némi 

remény. Az alapítvány mindezek 

kompenzációjára egyéb lobbi szer-

vezetekkel és képviselıkkel erıtel-

jes kampányba kezdett. Szeretnénk 

elérni, hogy az ily módon utcára 

került emberek visszakaphassák 

munkájukat. Országosan ez a prob-

léma több száz intézményt és több 

ezer embert, és értelem szerint csa-

ládot érint. Az eljárásban számos 

jogtalanságot vélünk felfedezni.  

Az igazgató a legnagyobb igazság-

talanságot abban látja, hogy miköz-

ben az ellátásban hiányzó pénzt 

nem akarják kiosztani a rászorultak 

között, a minisztériumokban és 

nagy állami vállalatoknál csak a 

plusz juttatások és jutalmak töredé-

ke elég lenne az egész éves hiány 

fedezésére.  

Gyetvai Gellért elfogadhatatlan-

nak tarja, hogy pont azzal a 

réteggel járnak el a legkö-

nyörtelenebb módon, akik a 

legrászorultabbak, akik 

közül többen a tönk szélé-

re kerültek lelkileg, 

egészségileg és anyagi-

lag is. Ugyanakkor ezek 

az emberek valóban tenni 

akartak a helyzetük jobbá 

tételéért, nem segélyt vártak. 

Ebben az esetben „bőnük” 

csupán annyi, hogy dol-

gozni akartak. 
                      Lakatos Gyula 

    ROMA OLDAL 
Havonta megjelenı 

 ingyenes folyóirat 
 

  Még több kép és hír az interneten: 

   www.bekesiromak.lapja.hu 

www.bekesiujsag.hu 

A nemek közötti egyenlıség új uni-
ós stratégiáról tartott közmeghall-
gatást az Európai Parlament Nıjo-
gi és Esélyegyenlıségi Bizottsága. 

 
Járóka Lívia európai parlamenti képvi-

selı, a bizottság alelnöke, beszédében 

többek között a többszörös diszkriminá-

ció jelenségére, valamint a nemek kö-

zötti egyenlıtlenségek káros gazdasági 

hatásaira hívta fel a figyelmet. Hangsú-

lyozta, hogy jelentısen javítani kell az 

esélyegyenlıséggel kapcsolatos irányel-

vek tagállami átültetésének minıségét, 

azonban az antidiszkriminációs jogalko-

tás önmagában nem képes felszámolni 

az egyenlıtlenség összetett és mélyen 

gyökerezı jelenségét. Az etnikai ki-

sebbségekhez tartozó, különösen pedig 

a roma nık teljesen eltérı tapasztalatok-

kal szembesülnek, mint akár az ugyan-

azon etnikai csoporthoz tartozó férfiak, 

akár a többségi társadalom nıtagjai. A 

képviselını külön rámutatott a kisebb-

ségi nık kiszolgáltatott helyzetére a 

gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatás 

intézményeiben. A szegénységi küszöb 

alatt élı idısek tekintetében pedig csak-

nem huszonkét százalék a nemek közöt-

ti különbség.   
                                   Forrás:www.eu.hu 

 Valódi esélyegyenlıséget a 

          nemek között! 

A képen Gyetvai Gellért, 

alapítvány igazgató látható 

           Egy „bőnük” volt: dolgozni akartak 



 
2   2010. februári - Roma Oldal 

- Hogy kezdıdött a pályád? 

- Egy ismerısöm álltak lettem be-

mutatva a szakma elitjeinek. Ez-

után rendezvények illetve objektu-

mok ırzésével bíztak meg. Csak 

késıbb jutottam el oda, hogy a 

szakmában ismert nagy név, Jakus 

Lajos (FBI Security) vezetıje a 

békéscsabai Sportcsarnok rendez-

vényeinek ırzésével bízott meg. 

Leggyakrabban a nıi NBI-es kézi-

labda meccseket biztosítottuk. A 

feladat egyértelmő: csomagátvilá-

gítás, ruházat átvizsgálás, tiltott 

eszközök vizsgálata. A programok 

alatt a rend ırzése. 

 

- Frankó Attila rendezvényein mi-

lyen feladatokat látsz el? 

- Mint tudjuk a Frankó Dance mára 

már egy országos rendezvény. Itt a 

fellépı zenészek, énekesek, mősor-

vezetık védelmét látjuk el, és a 

rendezvény biztonságáért felelünk, 

nagyon nagy következetesség mel-

lett.  

- Az FBI Securityn belül ért-e hát-

rány a származásod miatt?  
- Büszkén mondhatom, hogy nem, 

ugyanis a FBI Securitynél az elvég-

zett munka alapján ítélnek meg. 

Véleményem szerint ez így termé-

szetes. Az pedig hogy rendszeresen 

hívnak biztosítani, a munkám meg-

becsülését jelzi. Egyébként össze-

tett feladatról van szó, így a társak-

kal egymásra vagyunk utalva. Jó-

magam pedig mindig a tudásomnak 

megfelelıen igyekszem ellátni a 

rám bízott feladatott. Jakus Lajos, 

Frankó Attila vagy akár a kollegá-

im elfogadtak, így nekem csak a 

pontos, jól elvégzett munkára kell 

koncentrálnom. 

- Mint hittel élı ember mit remélsz 

a jövıtıl? 

- Egész családunk keresztény, gyü-

lekezetbe járunk. A hit szellemében 

nevelkednek a családban a gyere-

kek, ennek megfelelıen hozzuk 

döntéseinket. Fontos, hogy olyan 

erık irányítsák jövınk szekerét, 

melyek valóban értünk, és nem 

csak a cédulánkért kopogtatnak. 

Hisz ha megfelelı szakemberek 

vezetnek minket, úgy lesz az or-

szág gazdasága sikeres, és benne 

mi romák is hasznos tagjai a társa-

dalmunknak.                Lakatos Gyula 

A rend ırzıje, aki jelentıs rendezvényeket biztosít 

 

  Farkas Ramon már gyermekként is kommandósnak vagy biztonsági ırnek készült. 

    Mára jelentıs rendezvények biztosításával bízzák meg, mások mellett a Frankó 

                          Dance Fesztiválnál lát el biztonsági ıri feladatokat. 

         
   Nem tisztult meg a megyei roma politikai közélet 
 

Sikerült politikusainknak lemásolni a többségi politikusok stílusát. Nagy autók, 
nagy remények, nagy szövegek, nagy ígéretek, nagy hazugságok. Mindenki elfelej-
tette, miért emelte a nép a vállán ıket a bársonyszékükbe? Üzengetés, arrogancia 
és hazudozás. Ez jellemzi most az OCÖ munkáját. Munkáját? Talán csak a létezé-
sét, mert szakmai munka nincs, az már biztos. A megyét Dógi János reprezentálja 
az OCÖ-ben. Hát nem túl képzett, nem túl lendületes, de legalább önzı. Kisstílő kis 
világában nem lát mást, csak önmagát. Kolompár Orbán és Teleki László, az 
MSZP két roma reprezentánsa azonban támogatja, szereti, bízik benne. Annyira, 
hogy az OCÖ balatoni táborát is ı újíthatta fel. No persze nem a saját cégével, hi-
szen az nincs neki, strómanon keresztül tette, némileg többért mint 20 millió forin-

tért. Hát én jártam abban a táborban. A munkálatokat Dógi és családja végezte. Minden pénz meg is fogtak, 
még azt is, amit rá kellett volna költeni a szakmunkára és az anyagokra. Torszülemény lett a tábor, szakmun-
kát nélkülözı toldozgatott-foldozgatott objektum. Ez sem Teleki Lászlónak, sem Kolompár Orbánnak nem volt 
baj, bár mesteremberek voltak hajdanában ık is: Teleki főtésszerelı, Kolompár útmunkás. Nem szúrta szemü-
ket a dolog. Lényeg az volt, hogy megvegyék Dógi János szavazatát, mert az minden komolyabb kérdésnél 100 
ezrekbe kerül az OCÖ-nek, és 100 ezreket hoz Dógi konyhájára. Hogy hol vannak a romák és az mi érdeke-
ink?! Dógi is roma, és hát igazán nem mondhatja senki sem azt, hogy az ember saját érdekei kevésbé fontosak 
a közösségénél. Hogy nem ezért ment oda? Mint ahogyan azt gyakran szokta mondani: „a cél szentesíti az 
eszközt”. Az ı célja a meggazdagodás, és ehhez minden eszközt meg is ragad.                               Balog Krisztián 
                                                                          

     Farkas Ramon, biztonság ır 
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„A legrászorultabb réteg (pszichiátriai és  szellemileg 
akadályoztatott foglalkoztatottak) munkáltatói, munka-
rehabilitációs foglalkoztatói január 19-én értesültek 
arról, hogy – teljes ellentmondásban a pályázati kiírás-
sal és befogadott pályázatokkal – az elıirányzott és 
számított támogatásoknak a  legtöbben csak egy-
kétharmadát kapták csak meg. A helyzetet az teszi drá-
maivá, hogy több száz embert ez úgy érint, hogy meg-
kötött szerzıdéseik válnak semmissé, hiszen a fenntar-
tók a váratlan és megoldhatatlan finanszírozási problé-
mák miatt országosan a  legrászorultabbak ezreit, a 
megyében több százat kell, hogy utcára tegyenek. 
Ezek az emberek csökkent munkaképességőek, ala-
csony iskolai végzettséggel, gyakran etnikai háttérrel, 
sokan 50 felett, vagyis a teljes ellehetetlenüléssel kell 
szembenézniük” - fogalmazott Erdıs Norbert ország-
győlési képviselı Bajnai Gordonhoz címzett nyílt leve-
lében, majd azzal folytatta:  
„A támogatás ilyen drasztikus és számos jogi kételyt 
ébresztı megvonásával teljes  foglalkoztatási struktú-
rákat romboltak szét. A lépés nem csak számos jogi 
kételynek ad alapot, de erkölcsi és szakmai elvek tu-
catjait is felrúgja. Jellemzı a kialakult és elképzelhe-
tetlen jogbizonytalanságra, hogy olyan rendeletek van-
nak hatály alatt, amelyeken emberek, családok százai-
nak múlik az élete, ám még a jogalkotó sem tudja, ho-
gyan kell értelmezni. A hiányzó összeg a szférából 
mintegy 3 milliárd éves szinten. Az elıirányzott 5 mil-

liárdból is csupán 4 
milliárdot osztottak 
szét. A hiányzó ösz-
szeg csak a miniszté-
riumokban és nagy 
veszteséges állami 
vállalatok prémiumai-
nak és plusz adómen-
tes kiegészítéseinek 
a töredékébıl megol-
daná emberek ezrei-
nek az egész éves sor-
sát”. Ezután a képvi-
selı kérést fogalmaz 
meg: 
„Arra szeretném kér-
ni, fontolják meg, 
hogy néhány milliárd 
forintért felrúgnak-e egy mőködı rendszert, tönkretéve 
ezzel családok ezreit, vagy visszahelyezik a hiányzó 
összeget a szociális foglalkoztatásba, hogy újra mun-
kát adjanak azoknak a csökkent munkaképességőek-
nek és foglalkoztatóiknak, akik az elhibázott döntésük 
miatt a napokban az utcára kerültek. Bízom benne, 
hogy a második lehetıséget választják, és felülkereke-
dik Önökben a humánum a fiskális szemléleten, ha 
máskor nem is, legalább most, a  választási idıszak-
ban.”                                                            Lakatos Gyula        

             A szocialista kormány újabb ámokfutása 

Erdıs Norbert országgyőlési képviselı, városunk alpolgármestere nyílt levélben fordult Bajnai Gor-

don miniszterelnökhöz azután, hogy a választókerületében ugyanúgy, mint országszerte számos szo-

ciális foglalkoztatótól vonták meg a korábban megígért állami támogatást. Ezért sok hátrányos 

helyzető személy került utcára. A döntés a szféra ellehetetlenülését okozhatja.  

A DPM rádiókban és lemezen is hall-

gatható már, hogy pontosan mit is 

jelent ez, a zenekar egyik alapító tag-

ja Herceg Dávid számolt be. 

 
- A zenekar a közelmúltban alakult 
meg. De már számos felkérést kaptunk, 
és jó néhány rádiós szereplésen va-
gyunk túl. Hárman alkotjuk a formáci-

ót, melynek neve a neveink kezdıbetői-
bıl tevıdik össze. A tagok: Rácz Zol-
tán „Pappo”, aki 2009-ben az „Én han-
gom” énekverseny 2. helyezettje volt, 
Szabó Mihály „Mikseezy”, aki több 
videó klipben szerepelt már, valamint 
jómagam, Herceg Dávid „Dévid”. Mi-
vel fiatalok vagyunk, ez érezhetı a ze-
nei anyagokon is. Fiatal populáris zenét 
játszunk, ami mondhatni egészen új 
Békés megyében, és talán az országban 
is. Megtalálhatja benne mindenki a 
stílusát: pop, house, R&B, valamint egy 
kis rap is. Nemrég segítettünk be az 
Amigos Latinos napokban megjelent, 
vadonatúj zenei cd-jén (a zenekar veze-
tıje a szintén békési származású Szil-
ágy Róbert). Nekünk a DPM-nek az 
éneklés és az albumban való vokálozás 
szerepe jutott. Úgy gondolom, hogy 
remek bemutatkozási lehetıség volt a 

zenekarunk számára, így lehetıségünk 
nyílt megmutatni a tehetségünket. Re-
mek a visszajelzéseket kapunk. Amit 
még fontos megemlíteni, hogy az 
Amigos Latinos cd-n megtalálható a 
DPM elsı nagyon slágergyanús száma, 
„Érezd jól magad” címmel. Hamarosan 
hallható lesz a rádiókban, és ígéretek 
szerint tévétársaságok is játszani fog-
ják. Az egyik legnagyobb video meg-
osztón már letölthetı. Természetesen 
dolgozunk saját albumunk elkészítésén 
is. Ez most a tanulás mellett ki is tölti 
az idınket, de reményeink szerint ha-
marosan elkészül, ebben a menedzse-
rünk Prorock Péter „Dj Many” játszik 
fontos szerepet, aki a számainkat is 
készíti egyben. Merünk nagyot álmodni 
s tervezzük, hogy idén egy videó klipet 
készítünk, valamint interjú vár ránk 
Juventus rádióban.            Lakatos Gyula 

                             A fiatalok DPM lázban égnek 

Erdıs Norbert Országgyőlési képviselı, 

Békés város alpolgármestere  

F
o
tó
: A
rch

ív 

F
o
tó
: D
P
M
 



4   2010. februári - Roma Oldal 

 Roma Oldal     Havonta megjelenı ingyenes folyóirat             Roma Oldal web cím:             www.bekesiujsag.hu 

   

    Magyarország a Magyaroké, nem a „magyarkodóké”! 

A politikai ámítások sokasága úgy 

helyezkedik el a Magyar Haza 

egén, mit sötét felleg, a viharelıtti 

csöndben. Most már tudjuk, ápri-

lis 11-én választunk. 

 
Politikusaink teszik a „dolgukat”. 
Hangulatot keltenek. Éppen úgy, 
mint azt tették a diktatórikus rend-
szerek üzemeltetıi is. A társadalom 
különbözı rétegeit használják fel 
(egymásnak uszítják!) arra, hogy 
saját érdekeiket érvényesíteni tud-
ják. Még akkor is, ha az már egyér-
telmően látható, hogy ennek az 
uszító játéknak nem lesz jó vége. 
Figyelemelterelés! Félrevezetés! 
Olyan gazdasági összefonódások 
ezek, amelyek már túlnıttek idom-
áraikon, kezelhetetlenek. Az egysze-
rő nyelvezet ezt nevezi maffiának. 
„Fekete öltönyös” emberek, akik 
saját gazdasági helyzetüket stabili-
zálják folyton, a kiszolgáltatott tár-
sadalmi rétegek terhére. Ez nem 
cigánykérdés! Ez nem zsidókérdés! 
Ez köztörvényes bőncselekmény!  
Ahogyan az a feloszlatott gárdisták 
által sorozatban szervezett félelem-
keltési hadjárat is. Törvénytelen 
szervezet akar rendet tenni?! Olyan 
csoportosulás akar politikai ténye-
zıvé válni, amelynek semmi sem 

drága ahhoz, hogy hata-
lomra törjön, ha kell, átgá-
zol saját nemzetén is!  
„Más szelek járják most a 
büszke bércek ormait, más 
ritmusban lüktetı szívek 
pumpálják az éltetı erıt. 
Más arcok merednek ránk, 
félelmes tekintetek, kik fe-
ledni kívánják valódi ma-
gyarjaink! De kellene most 
Széchenyi, Deák, Aulich, 
Damjanich, Dessewffy, Kis 
Ernı, Knézic, Lahner, Láz-
ár, Leiningen, Nagysándor, 
Poeltenberg, Schweidel, 
Török és Vécsey! De kelle-
nének az igaz magyarok, s 
bár vesznének a hazugsá-
got okádó hiéna hadak! 
Kik masíroznak, erıt fitog-
tatnak, testvérgyilkosok, 
rablók, csalók, lázító-
uszítók, ki saját nemzetük 
testét darabolják… épp 
úgy, mint akkor Trianon-
nál.  
Igaz Magyar kell most e hazának, 
igaz, ki saját hasznot nem keres, ki 
hatalmat nem akar, s nemzetét óv-
ja! Nem kell halálgárda, nem kell 
haláleszme, nem kell félelmet, ret-
tegést sugárzó sáskahad, nem kell 

mélymagyar, csak egy kell, igaz 
magyar!” 
Ámokfutók szállták meg a köztuda-
tot s hazudnak gyilkos eszméket. 
Egymásra uszítja a verembe esette-
ket, s közben magát ajánlja.  
                                     Surman László 

Február elsı szerdán a Hunyadi téri Tagóvodában  

beszámoltak munkájukról az óvoda alapítványának 

tagjai és segítıi. 

 
Megtudhat-
tuk, hogy a 
az alapítvány 
2 0 0 9 - b e n 
alakult meg 
a város ön-
kormányzata 
támogatásá-
val, 20 ezer 
Ft alakuló 
tökével.  

A Hunyadi Téri Óvoda Gyermekeiért Alapítvány leg-
fıbb céljai közt szerepel többek között az egészséges 
gyermeknevelés elısegítése, óvodai készségfejlesztı 
játékok, vagy az óvoda udvari játékainak hathatós fej-
lesztése. 2009-ben a Roma Koordinációs Tanács 30 
ezer Ft támogatással segítette az alapítványt. 2010-re 
viszont már támogatási kérelmet nyújtott be a civil 
szervezetek támogatási alapjához. Tokai Ferencné 
elmondta még, hogy munkájukkal még gyermekcipı-
ben járnak, de minél jobban és hatékonyabban szeret-
né vezetni az alapítványt, hasznát pedig a Hunyadi 
óvoda gyermekei javára fordítani. A grémium tagjai 
elfogadták a elnök asszony beszámolóját és további 
hasznos munkát kívántak egymásnak  a  Hunyadi téri 
óvoda gyermekeinek további gyarapodása érdekében.  
                                                                                  Lakatos Gyula     

 A képen Surman László békési költı 
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     Beszámolt munkájáról a Hunyadi téri óvoda alapítványa 
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Képünkön a Hunyadi óvoda látható 

 Jegyzet 


