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Két napon át közel 6000 rászoruló kapott élelmiszersegélyt  

a békési önkormányzattól  

Izsó Gábor polgármester nyitotta meg azt a 
két napos programot, melynek keretében a 
békési önkormányzat összesen 8800 kg lisztet, 
14.400 kg szarvacska tésztát és 2352 kg gabo-
nás omlós kekszet osztott ki közel 6000 rászo-
ruló részére. A segélyosztás azáltal vált 
lehetıvé, hogy Békés Város Önkor-
mányzata sikeresen pályázott EU élel-
miszersegélyre.  

A program keretében szétosztásra kerü-
lı élelmiszer az Élelmiszerbank és az 
MVH közremőködésével jött létre. A se-
gély elszállításában Balázs László (Inter 
Turbo Kft) vállalkozó segített, aki ingyene-
sen hozta el a vésztıi telephelyrıl a kiosz-
tásra kerülı élelmiszereket. Az EU élelmi-
szersegély program keretében szétosztásra 
kerülı élelmiszersegélyt a legrászorulóbb 
személyek részére osztották szét. Ebbe a 
kategóriába tartoznak a létminimum közelé-
ben élık, kisnyugdíjasok, hátrányos szociá-
lis helyzető gyermekek, rendszeres gyer-
mekvédelmi kedvezményben részesülık. 
Békés Város Önkormányzata a Polgármeste-
ri Hivatalnál rendelkezésre álló adatok alap-
ján, ezen kívül a Békés Városi Szociális 
Szolgáltató Központ, a nyugdíjas szervezetek 
(5 szervezet), egyházak, civil szervezetek 
(Vöröskereszt, Mentálhigiénés Egyesület, 
KÉSZ, stb.) bevonásával állította össze a fenti 
jogosultsági szempontokat figyelembe véve a 
segélyezettek körét. A listán nem szereplı sze-
mélyeknek segélyt nem lehet osztani, a szigorú 
elszámolás miatt, ám a 6000 fı, mely több mint 
2000 családot jelent a rászorulók szinte teljes kö-
rét felöleli. Egy fı részére: 1,5 kg liszt, 2,5 kg 
szarvacska tészta és 40 dkg keksz került 
kiosztásra. Egy család részére minimum 3 
kg liszt, 5 kg szarvacska tészta és 1 cso-

mag keksz került átadásra.  A 
nagyobb létszámú családok 
összesen 5 kg lisztet, 8,5 kg 
tésztát és 1,5 kg kekszet vehet-
tek át. Az élelmiszersegély 
programban kiosztásra kerülı 
élelmiszerekrıl szigorú, elıre 

kiadott kiosztási adatlapokon 
kell az elszámolásokat a 
Magyar Élelmiszerbank 
Egyesület részére meg-
küldeni. A kiosztásban 
a Polgármesteri Hiva-
tal Igazgatási osztá-
lyának dolgozói, a 
Szociális Szolgáltató 
Központ munkatár-

sai vettek részt, akik-
nek segítséget nyújtott 
a LISZ Kft-nél alkal-
mazásban álló közcélú 
munkások, és a LISZ 
Kft. munkatársai. A ki-
osztás helyszínén az 
egyéb biztonsági felada-

tok végrehajtásában a Pol-
gárırség nagy létszámmal 
vett részt, illetve a Rendır-
ség munkatársai is felügyel-
ték a rendezvényteret. Az 
élelmiszersegély osztása 
június 24-én (csü-törtökön) 
8-18 óráig, június 25-én 
(pénteken) 8-16 óráig tar-
tott a sportcsarnok melletti 
rendezvénytéren. L.  Gy.  

 

A képen Izsó Gábor  

polgármester 
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Az államtitkár jelezte, hogy a következı hónapokban mindenki-
vel le akar ülni, akinek a cigányságról mondanivalója van. Úgy 
vélte, az elmúlt nyolc év bebizonyította, hogy „az MSZP-
SZDSZ konglomerátum nem képes sem megvédeni, sem megse-
gíteni a romákat, s bár egyre hangosabb lett a jogvédı arrogan-
cia, a cigányok helyzete egyre kilátástalanabb lett”. Szerinte töb-
bek között ezzel magyarázható, hogy az országgyőlési választá-
son a cigányság az átlagosnál nagyobb arányban zárkózott fel a 
Fidesz-KDNP mögé. 
Balog Zoltán fontosnak nevezte hogy egy-egy programban ne 
kizárólag oktatási, kulturális vagy foglalkoztatáspolitikai esz-
közhöz nyúljanak. Hangsúlyozta, hogy az államtitkárság együtt 
fog mőködni a civilekkel, ám ahhoz, hogy ık segíteni tudjanak, 
hálózatba kell szervezni, meg kell erısíteni ıket. A pénzügyi 
forrásokat illetıen úgy vélte, nem a mennyiség növelése a döntı, 
hanem a felhasználás javítása.                                     Lakatos Gyula 

         A romák problémáit komplexen kell kezelni 

 

Izsó Gábor felhívására 21 szer-
vezet fogott össze az ügy érde-
kében. A polgármester sajtótájé-
koztatóján elmondta, hogy még 
az iskolában kérdıíveken érdek-
lıdtek a gyerekektıl, hogyan és 
milyen módon töltenék szívesen 
a nyári szünetet. Ennek alapján 
olyan programot állított össze 
21 békési szervezet bevonásával 
a város, amely biztosítja a tartal-
mas és hasznos idıtöltést, napi 
egyszeri meleg ételt a rászoru-
lóknak és mindezt pedagógusi, 
szakember felügyelet mellett. 
Izsó Gábor konkrétan említette, 
hogy diákigazolvánnyal napi 
300 Ft-os kedvezményes jegy-
gyel lesz látogatható a Békési 
Uszoda, egész napos ingyenes 
internetet biztosítanak a Kultu-
rális Központban, pedagógusi 
felügyelettel, továbbá két alkal-
mi focipályát, grundot alakíta-
nak ki a Szabadkai utcánál és a 

V a d v i r á g 
utcánál. A 
R e n d e z -
vé ny t é r e n 
található pá-
lyán heti két 
alkalommal 
szerveznek 
foci és kosár 
bajnokságo-
kat. Emel-
lett számos 
más lehetıséget is kínálnak 
majd a gyerekeknek, de Dánfo-
kon hat héten át mőködik majd 
a nyári napközi tábor, illetve 
összesen 500 adag ingyenes 
ételt készítenek naponta. A pol-
gármester reményei szerint a 
Sportnyár is újra sok gyermeket 
fog vonzani, ahol 16 szakosztály 
kínál 1-1 hétig ingyenes sporto-
lási lehetıséget. A komplex 
program tapasztalatait szeptem-
berben fogják értékelni.      L. Gy. 

  Nyári szünidıs programot szervez 
a gyerekeknek a város 

Balog Zoltán társadalmi felzárkózásért felelıs államtitkár szerint a romák problé-

máit csak komplexen lehet kezelni, és mint a Magyar Nemzetnek elmondta, a mun-

kába az elkötelezett civileket is be kívánja vonni. 

 

Balog Zoltán Társadalmi felzárkózásért felelıs államtitkár 

Izsó Gábor Békés város  

Polgármestere 
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Járóka Lívia a program 

egyik kezdeményezıje reményét 

fejezte ki, hogy a projekt olyan jó 

gyakorlatnak bizonyul majd, 

amelyre késıbb szélesebb körben 

is lehet építeni. Az Európai Parla-

ment három legnagyobb frakciója 

által közösen indítványozott két-

éves kísérleti program célja olyan 

intézkedések kidolgozása volt 

többek közt, amelyek a meglévı 

tapasztalatokra alapozva elı tud-

ják mozdítani, segíteni a romák 

integrációját oktatási, társadalmi 

és gazdasági intézkedések révén, 

akár határon átívelı együttmőkö-

déssel és a helyes gyakorlatok 

megosztásával. Járóka Lívia el-

mondta: az EU-ban sok kezdemé-

nyezést csupán a kormányok és 

profitérdekelt lobbycsoportok 

hurráoptimista beszámolói hatá-

sára ismernek „jó gyakorlatként”, 

ezért mindhárom területen hatal-

mas szükség van valódi eredmé-

nyekre. Nem csak papír alapú 

elszámolásra, hanem tényleges 

cselekedetre van szükség.   
                                   Forrás: euhírlevél 

Eddig több mint 36 ezren vannak a kisebbségi választói jegyzékben 

   Uniós források a romák társadalmi  

    befogadásának elısegítésére 

Aki a 13 

kisebbsé-

gi közös-

s é g h e z 

t a r t o zó -

nak vallja 

magát, és 

szavazni 

kíván a jelöltekre, vagy maga is je-

löltként kíván indulni, annak július 

15-ig egy formanyomtatványon kell 

kérnie az adott kisebbségi választói 

jegyzékbe vételét a helyi jegyzıtıl. 

A kisebbségi választói jegyzékbe 

való felvételnek nem lehet akadálya, 

ha a választópolgár nem a választási 

iroda által május 31-ig megküldött, 

hanem internetrıl letöltött, fénymá-

solt, vagy egyéb módon sokszorosí-

tott kérelem-nyomtatványt tölt ki, és 

juttat el a helyi választási irodához. 

A különbözı szervezetek azonban 

nem győjthetik az említett kérelem-

nyomtatványokat, és erre nem is 

hívhatják fel a választópolgárokat. A 

kérelem és a kisebbségi választói 

jegyzék ugyanis személyes és külön-

leges adatokat tartalmaz. A kisebb-

ségi választói jegyzékbe csak a vá-

lasztási iroda, a választási bizottság 

és a bíróság tekinthet be, feladatai 

végrehajtásánál. (A jegyzékeket a 

szavazás eredményének jogerıre 

emelkedése után meg kell semmisít.) 

Az Országos Választási Iroda adatai 

szerint eddig 35.637-en kérték a 

jegyzınél a kisebbségi választói 

jegyzékbe felvételüket. A felvettek 

63 százaléka (22.455 választó) a 

kérelmében a cigány kisebbségi kö-

zösséghez tartozónak vallotta magát, 

további 23 százalék (összesen 8.018-

an) németnek, 1.588-an horvátnak, 

1.536-an szlováknak, 436 románnak, 

382 szerbnek, 274 görögnek, 240 

ruszinnak, 223 lengyelnek, 178 szlo-

vénnek, 162 ukránnak, 97 örmény-

nek és 48 bolgárnak. Négy évvel 

ezelıtt, 2006-ban, több mint 164 

ezer választó kérte kisebbségi vá-

lasztói jegyzékbe vételét. Akkor 

2.933 településen készült kisebbségi 

választói jegyzék, és az ország 1.435 

településén végül összesen 2.049 

helyi kisebbségi önkormányzati vá-

lasztást tartottak.  

                                         Forrás: romnet 

      Hivatalosan is útnak indult az Európai Unió másfélmillió 

                  eurós kísérleti programja a romák társadalmi  

                                         befogadásáért. 

 

A Jazz zongorista 
 
Július 1-tıl ifj. Varga Tivadar 
jazz zongorista játszik min-
den szerdán, csütörtökön, 
pénteken 18 órától 22 óráig, 
és vasárnap 12 órától 14 
óráig Békésen a Bagoly Ven-
déglıben – tudatta lapunk-
kal a fiatal zenész édesapja, 
Varga Tivadar, aki maga is 
zenél a Zsinóros Duóban. Ifj. 
Varga Tivadar a nemrég 
KÉSZ-díjazott Horváth Elek 
tanítványa volt. Számos fel-
kérésnek tesz eleget fiatal 
kora ellenére. Budapesttıl 
Békésig több helyen illetve 
rendezvényen hallhatják vir-
tuóz zenei játékát.      
Lakatos Gyula 

Alig egy hónappal a határidı lejárta elıtt mintegy 36 ezren jelezték a lakóhely szerinti jegyzınél, 

hogy részt kívánnak venni a települési kisebbségi önkormányzati képviselık októberi választásán. 

Ifj. Varga Tivadar jazz zongorista 
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Bár a törvénymódosító javaslat-
tal nem ért egyet, elfogadja az 
Országos Cigány Önkormány-
zat (OCÖ), hogy már az idei 
ıszi választásokon csökkentsék 
a kisebbségi önkormányzati 
képviselık számát - mondta a 
szervezet elnöke budapesti saj-
tótájékoztatóján, hozzátéve: 
sürgetik ugyanakkor, hogy a 
települési önkormányzatokban 
állítsák vissza a kedvezményes 
mandátumot. 

Kolompár Orbán közölte: a Har-
gitai János és Szászfalvi László 
kereszténydemokrata ország-
győlési képviselık által benyúj-
tott javaslatot. A 13 országos 
kisebbségi önkormányzat elnö-
kei is megtárgyalták. Az eredeti, 
ötrıl három fıre való csökken-
tés helyett négyfıs testület létre-
hozásában állapodtak meg, ez 
lenne az OCÖ számára elfogad-
ható. A kérdésre, hogy a négy-
fıs testületben szavazategyenlı-
ség miatt döntésképtelenség is 
kialakulhat és emiatt akár fel is 

oszlathatják önmagukat kisebb-
ségi önkormányzatok, úgy fo-
galmazott: fel kell nıniük a kép-
viselıknek a feladathoz, össze-
fogásra van szükség, széles kon-
szenzuson alapulva ki kell alakí-
tani a roma politikai arculatot 
helyi és országos szinteken is. 
Megjegyezte, hogy a mintegy 
1100 cigány kisebbségi önkor-
mányzat a legnagyobb közhasz-
nú szervezetként mőködik az 
országban, és nem büntetést, 
hanem elismerést, anyagi támo-
gatást érdemelne, de - mint fo-
galmazott - nem az OCÖ ül a 
parlamentben, ezért, bár nem 
tartják indokoltnak a változta-
tást, el kell fogadniuk a döntést. 
                                                     
                                                        Forrás: romnet 

A Fidesz stratégiai jelentıséget 
tulajdonít az ország legsúlyosabb 
társadalmi krízisének, a roma-
ügynek, ezért a kormányváltást 
követıen minden korábbinál ma-
gasabb kormányzati szintre dele-
gálják az azzal összefüggı fel-
adatokat. A terület felelıse Ba-
log Zoltán lett. A református lel-
kész és mentálhigiénés szakem-
ber 2006 óta az Országgyőlés 
emberi jogi bizottságának elnö-
ke. Farkas Flórián Fideszes kép-
viselı egy korábbi nyilatkozata 
szerint ha a romák Magyarország 
vesztesei lesznek, az kihat az 
egész ország veszteségére.  L. Gy. 

       A cigánykérdés nemzeti ügy 

Az OCÖ elfogadja a kisebbségi önkormányzati  
           képviselık számának csökkentését  

   A Magyar Máltai  
  Szeretetszolgálat  
  lakhatási pályázata 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pályázat Lakhatási Támoga-
tásra a 2008. szeptember 30-
án követıen önálló lakhatá-
sát elveszített, kiskorú gyer-
meket nevelı személyek ré-
szére. 
 
A Magyar Máltai Szeretet-
szolgálat Egyesülete a Szoci-
ális és Munkaügyi Miniszté-
rium, illetve a Hajléktalano-
kért Közalapítvány megbízá-
sából és támogatásával a Dél-
alföldi régióban pályázatot 
hirdet a 2008. szeptember 30-
át követıen kilakoltatott, az-
az önálló lakhatását elveszí-
tett, kiskorú (18 év alatti) 
gyermeket nevelı családok 
önálló lakhatását elısegítı 
program megvalósítására. 
Elıre láthatóan összesen 
mintegy 100-110 család tá-
mogatható. 
Bıvebb tájékoztató a támo-
gatás mértékérıl, a pályázók 
körérıl, a pályázat benyújtá-
sának módjáról és határidejé-
rıl a Kiskunhalas, Kossuth u. 
29. cím alatt, illetve telefo-
non: a 70/739-799-es szá-
mon, ügyintézı Garas Tímea. 
Részletes pályázati felhívás 
és adatlap a www.maltai.hu 
honlapon a Régiók/Dél-
alföldi Régió oldalról tölthetı 
le.             Forrás: www.malatai.hu 


