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A Békés Városi Képviselı-testület decemberi ülésén a szokásoknak 

megfelelıen beszámolt 2009-ben végzett munkájáról a Romaügyi Ko-

ordinációs Tanács.  Mucsi András tanácsnok munkáját Kovács Gusz-

táv buszkísérı, mint titkár, Varga Zsolt irodavezetı, és Budai Olivér 

középiskolai koordinátor segíti. 

A beszámoló tartalmazza, 
hogy 2009-ben számos akciót 
kezdeményezett a tanács, így a 
békési ligeti játszótér felügye-
letét, roma fızınap társszerve-
zését a Békési Cigány Kisebb-
ségi Önkormányzattal közö-
sen. Beiskolázási ösztöndíjat 
adtak át, segítették az intézmé-
nyi koordinátorok munkáját, és 
próbálnak segíteni a Szent 
Lázár Alapítvány érdekében is. 
Ugyanis a kormány új rehabili-
tációs foglalkoztatás politikája 
már az ötven százalékban rok-
kantak alkalmazását sem teszi 
lehetıvé. Ebben az ügyben 
Erdıs Norbert országgyőlési 
képviselı segítségét is kérték, 
lévén a cégnél nagyon sok békési roma dolgozik, akiknek így megélhetésük 
került veszélybe. A tanács megbízásából az Farkas Gyula Közoktatási Intéz-
mény Vásárszél utcai egységénél Budai Olivér roma koordinátor próbálja ke-
zelni a konfliktushelyzeteket. A koordinációs irodát Varga Zsolt vezeti, akit 
naponta átlagosan 20-30 fı keres fel a legkülönbözıbb problémákkal – derült 
ki a jelentésbıl. 

- Mucsi András romaügyi tanácsnok több megállapítást is tesz a jövıt illetıen. 
Például feltételezi, hogy az általános iskolákból kikerülı roma gyerekek miatt 
a városi középfokú intézményekben bizonyos szegregációs jelenségek alakul-
hatnak ki több képzési formánál. Sürgeti a tanácsnok diplomás romák munká-
ba állítását az oktatásban, szociális és közigazgatási területen. A Romaügyi 
Koordinációs Tanács 2009-ben félmillió forintból mőködött.           Lakatos Gyula 

Mucsi András önk. képviselı, romaügyi tanácsnok 
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Közel kétszáz óvodást 

ajándékozott meg a ki-

sebbségi önkormányzat 

190 óvodás kisgyermeknek 
adott Mikulás ajándékot a 
Békési Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat - tájékoztatta 
a Békési Újságot Czinanó 
Tihamér elnök. Elmondta, 
hogy a korábbi évek gyakor-
latától eltérıen idén csak 
óvodásoknak, közülük is hát-
rányos helyzető gyerekeknek 
jutott ajándék, melyet szintén 
nem hagyományos módon 
mősor nélkül adtak át a gye-
rekeknek a Békési Kistérségi 
Óvoda tagóvodáiban. A fel-
lépések mellızésének oka a 
H1N1-es vírustól való féle-
lem volt.                               Sz. K. 

BCKÖ HÍREK 

     Kozák János lett az OCÖ elsı számú elnökhelyettese  

Idısebb Kozák János ezentúl elsı számú elnökhelyettesként tevékenykedik a Orszá-
gos Cigány Önkormányzatnál (OCÖ) - döntött a roma szervezet az év utolsó közgyő-
lésén. A további négy általános elnökhelyettes munkaköre, megbízatása nem válto-
zott, de havi költségtérítésük a másfél tucatnyi elnökhelyettessel együtt drasztikusan 
emelkedett. Keret van rá, ugyanis jelentıs céltartalékkal zárta az OCÖ az évet, és jö-
vıre a támogatásuk sem csökken. El is fogadták a jövı évi költségvetésüket. 
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A személyi jövedelemadó-törvény 

szeptember 1-jétıl hatályos rendel-

kezései szerint a családi pótlék adó-

mentes jövedelembıl adóterhet 

nem viselı járandósággá vált. Esze-

rint a gyermeket együtt nevelı szü-

lık adóalapjába a családi pótlék 

összegének felét-felét be kell szá-

mítani, függetlenül attól, hogy a 

családi pótlékot melyik szülınek 

folyósítja az állam.  

- Az AB megálla-

pította azt is, 

hogy a személyi 

j ö ve d e l emadó 

hatályos rendsze-

rében, amelynek 

lényeges vonása 

az összevontan 

adózó jövedel-

meknél a több 

adósáv és a több 

adókulcs, a csalá-

di pótlék adó-

alapba vonása 

sérti a teljesítıké-

pesség szerinti adózás elvét. Mint 

írták, a bíróság abból indult ki, 

hogy a gyermek nevelésére az al-

kotmány alapján kötelezıen fordí-

tandó javak nyilvánvalóan csök-

kentik azt az összeget, amely felett 

a szülık, együttesen, vagy külön-

külön szabadon rendelkezhetnek. A 

szülı személyes adóteher-viselı 

képessége ezért nem azonos mérté-

kő azoknak a magánszemélyeknek 

az adóteher-viselı képességével, 

akiket az alkotmány szerinti gyer-

mektartási kötelezettség nem ter-

hel, hanem annál kisebb - mutatott 

rá a testület.  

- Hozzátették: az alkotmányellenes-

sé nyilvánított rendelkezések vi-

szont azt eredményezhetnék, hogy 

minél több gyermekrıl gondosko-

dik a szülı, a családi pótlék mellett 

szerzett személyes jövedelmébıl 

annál több adót fizetne. A határozat 

ugyanakkor utalt arra, hogy a csalá-

di pótlék rendszerét át lehet alakíta-

ni, és a jogosultságot rászorultság-

hoz, vagyis a családban az egy fıre 

esı jövedelem mértékéhez lehet 

kötni. A vizsgált szabályok értel-

mében azonban jelenleg nem a csa-

lád rászorultsága számít akkor, 

amikor arról van szó, hogy a csalá-

di pótlék adóalapba vonásának ha-

tásaként csökken-e a szülı összes 

jövedelme, hanem csak az adóalany 

személyes jövedelmének mértéke. 
                   

                                Forrás: bekesiroma.lapja.hu                                                                    

      Alkotmányellenes a családi pótlék megadóztatása 

Április 1-jétıl az egyszerősített foglalkoztatásról szó-
ló törvény adminisztratív terhet vesz le a napszámo-
sokat foglalkoztatók válláról. Viszont az eddiginél 
magasabb közterhet kell fizetniük az alkalmi munká-
sok után. Éppen ezért az új szabályozás fogadtatása 
vegyes.  
 
 

Az országgyőlés elfogadta az egyszerősített foglalkoz-

tatásról szóló törvényt, amely április 1-jén lép hatály-

ba. Egyebek mellett növénytermesztési szezonmunka 

esetében, ha a foglalkoztatás egybefüggıen nem ha-

ladja meg az öt napot, nem szükséges munkaszerzı-

dést írni. A 400 forintos közteherbélyeg helyett azon-

ban a napi minimálbér 30 százalékát kell majd a ter-

melıknek befizetniük, ami valószínőleg többletkiadást 

jelent számukra. Viszont megszőnik a munkavégzés  

 

elıtti napi bejelentési kötelezettség, a napszámosokat 

csak a következı hónap 12-éig kell lejelenteni. Forrás: origo 

  
  Változik április 1-tıl az alkalmi foglalkoztatás szabálya 

Döntés született, melynek értelmében alkotmányellenesnek nyilvánította a családi pótlék megadó-
zásáról szóló rendelkezéseket, és azokat visszamenıleges azonnali hatállyal megsemmisítette az 
Alkotmánybíróság (AB).  

A remények szerint a döntés gyıztesei ık lehetnek 
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Egyenértékő és egymásnak megfeleltethetı lesz a különbözı vizsgálóállomásokon végzett gépjármő 

eredetiségvizsgálatok eredménye, miután a vizsgálóállomásoknak 2010-tıl egységes feltételeket kell 

alkalmazniuk a jelenleg alkalmazott ötféle vizsgálati technológia helyett.  

      

    Egyszerősödik az eredetiségvizsgálat 

 A hatósági ügyintézés egyszerősítését és gyorsítását 

célozza továbbá az úgynevezett „egyablakos”, illetve 

elektronikus ügyintézés lehetıségének bevezetése. A 

mőszaki vizsgálat és az eredetiségvizsgálat egyaránt 

elvégezhetı lesz a megfelelı technikai feltételekkel 

ellátott tanúsító szervezetek vizsgálóállomásain. Az 

elızetes eredetiségvizsgálatért fizetendı díj összege 

változatlan marad. A közremőködı szervezetek erede-

tiségvizsgálatban történı részvételének elengedhetet-

len feltétele az Nemzeti Közlekedési Hatósággal kötött 

érvényes hatósági szerzıdés. A vizsgálóállomások 

közvetlen informatikai kapcsolatban lesznek a közpon-

ti rendszerrel, az egységes informatikai alkalmazás 

segítségével pedig egyszerőbbé válik a vizsgálathoz 

kapcsolódó adminisztráció - olvasható a beol.hu olda-

lon. 

   Nemzetegyesítı 
   magyar, cigány 

Deák Bill Gyulát - kimondva, kimondat-
lanul - cigány származású nagy ma-
gyar mővésznek tartják.  
 

Bill a király! - hangzott fel a kiáltás 
advent utolsó két estéjén is a Fı-
városi Nagycirkusz nézıterén. 
Igen, Deák Bill Gyulát éltette így a 
cirkusz, pontosabban a karácsonyi 
nagykoncerteket celebrált Kormo-
rán zenekar közönsége, olyannyi-
ra, hogy a számos neves vendég-
fellépı közül a „blueskirály” kapta 
messze a legnagyobb tapsot, meg-
kockáztatom, hasonlóan viharosat, 
mint a Koltay Gergı vezette házi-
gazda etno-rockegyüttes.    
                               Forrás: Romnet.hu 
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     A Mónika show mősorvezetıje, egymaga  

     többet árt a cigányságnak, mint a Magyar  

             Gárda összes tagja együttvéve  

 

 

A bulvár média az egyik 
legnagyobb sztárként ün-
nepli Erdélyi Mónikát az 
RTL Klub Mónika Show mő-
sorvezetıjét. A Nık Lapja a 
közelmúltban címoldalon 
sztárolta a rasszista mősor 
szerény képességő csilla-
gát, aki egymaga többet árt 
a cigányságnak, mint a Ma-
gyar Gárda összes tagja 
együttvéve. 

A Mónika Show jelentıs mér-
tékben hozzájárul a cigányság 
elleni intolerancia erısödésé-
hez, alantas ösztönökre hat, 
eszközként használja, meg-
alázza az ott megjelent, sok-
szor a szereplésük következ-
ményeit felmérni nem tudó 
roma szereplıket.  

Az RTL Klub honlapjára kattint-
va, a Video ablakot választva a 
bal oldali Mónika Show kijelö-
lésével 275 rövid bejátszás te-
kinthetı meg, amelyek leg-
alább 80 százalékában cigány 
emberek elképesztı dolgokat 
mővelnek. A rövid bejátszások 
fölött 1-23 oldal közül lehet 

választani, minden oldalon 12 
bejátszás található. A Füstirtók 
Alapítvány felszólítja az Orszá-
gos Rádió és Televízió Testüle-
tet (ORTT) e rasszista mősor 
végleges leállítására. Annak 
érzékeltetésére, hogy mi látha-
tó e 275 bejátszásban íme egy 
példa: Az „ADÁSBÓL KIMA-
RADT JELENET - KÁROMKO-
DÁS ÉS SZITKOZÓDÁS A MÓ-
NIKA SHOWBAN” címet viselı 
klipben, az alábbiak történnek: 
Egy a rasszista sztereotípiák-
nak tökéletesen megfelelı ki-
nézető cigány házaspár ve-
szekszik, lányuk is velük tar-
tózkodik. Mikor bekapcsoló-
dunk az eseményekbe, beme-
legítésül a férj leköcsögözi az 
asszonyt, aki viszont magta-
lannak nevezi az urát. A férj 
azzal vádolja meg az asszonyt, 
hogy Olaszországban kurvát 
csinált a lányából, amit az asz-
szony elismer, s a lány sem 
cáfol. Az asszony szerint a férj 
börtönben ült, amit a férj elis-
mer. A férj szerint viszont az 
asszony és annak bátyja is 
annyit ültek börtönben, mint ı, 
amit a feleség nem cáfol… V.I.               

    

Tagadja a 

romagyilkos-

ságok gyanú-

sítottja, hogy rasszista 

Lövész alapkiképzést ka-
pott, és sorkatonaként 
szolgált 1989-ben K. Ár-
pád, a romagyilkosságok 
elsırendő gyanúsítottja, 
aki tagadja, hogy rasszista 
nézeteket vallana - írja a 
Magyar Nemzet hétfıi szá-
mában. 

A lap interjút akart készíteni a 
gyanúsítottal, de ezt a ható-
ság a nyomozás érdekei miatt 
nem engedélyezte. Ügyészsé-
gi engedély hiányában K. Ár-
pád ügyvédjén keresztül 
üzent a Magyar Nemzet olva-
sóinak. Az üzenetben K. Ár-
pád leszögezte: nem kulcsfi-
gurája a romagyilkosságok-
nak, nem vett részt az ember-
ölések megtervezésében és 
végrehajtásában sem.  
Szerinte „semmilyen arra vo-
natkozó tény, adat, bizonyíték 
vagy tanúvallomás nem me-
rült fel a nyomozás alatt, ami 
a személyét az ölési cselek-
ményekhez kötné”. A férfi állí-
tása szerint nem tagja sem-
milyen szélsıséges nézeteket 
valló szervezetnek, soha nem 
hangoztatott szélsıséges né-
zeteket sem társaságban, 
sem internetes közösségi ol-
dalakon.  
Mint írja, munkája során ze-
nészként és hang technikus-
ként számos alkalommal 
együtt dolgozott roma zené-
szekkel, közismert muzsiku-
sokkal, akikkel semmilyen 
konfliktusba nem keveredett 
származásuk miatt. 
              Forrás: Magyar Nemzet 

Mi kell a jó érzéső magyar embernek? Kenyér és cirkusz! Avagy közpénzen 

(köztévés csatorna sugározza) hogy kell megutáltatni egy népcsoportot. 
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  Még több hír a neten: 
     www.bekesiromak.lapja.hu 


