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             Roma politikusok a választásokról 

A választások talán legnagyobb 
vesztese a Roma Polgárjogi 
Mozgalom elnöke szerint az or-
szág „az önpusztító végzet” felé 
rohan. Horváth Aladár bejelen-
tette visszavonulását a politiká-
tól, amellyel valószínő, hogy a 
roma polgárjogi gondolkodás 
és mozgalom legendás korszaka 
is véget ért.   
 

Akiknek sikerült: 
 
Miután az ıt in-
dító Lehet Más a 
Politika (LMP) 
7,5  százalékos 
eredménnyel jól 
szerepelt a vá-
lasztások elsı 
f o r d u l ó j á n 
„vadonatúj” em-
ber lesz a roma 
képviselık közt a 

36 éves, korábban sokáig a köz-
igazgatásban, minisztériumi roma 
referensként dolgozó Osztolykán 
Ágnes, aki a párt fıvárosi listájáról 
jutott mandátumhoz, ahol a máso-
dik helyet kapta meg. A leendı 
képviselını a Roma Sajtóközpont-
nak (RSK)  emlékeztetett arra, 
hogy pártja a fıvárosban megverte 
a Jobbikot, félelmetesnek nevezte, 
hogy a radikális párt szerephez jut 
az Országgyőlésben, és kizárta „a 
ve l e  va l ó  gondo l kodá s t ” . 
Osztolykán Ágnes szerint  a vidéki 
elkeseredettség és kiszolgáltatott-
ság „a radikális gondolkodás me-
legágya”, ezért „meg kell mutatni 
az   embereknek, hogy nem ez a 
helyes út.” A párt területi listáján 
harmadik helyen álló Bereczné Ba-
ri Judit    úgy vélte: az LMP válasz-
tási eredménye nem elég ahhoz, 
hogy személy szerint ı mandátum-
hoz jusson.    

A képviselı-
jelölt szerint 
a Fidesz-
KDNP orszá-
gos és területi 
listáiról man-
d á t u m h o z 
jutó roma 
képviselık-
nek felül kell 
majd emel-
k e d n i ü k 
„pártkatonai 

státuszukon” a hazai cigányság ér-
dekében. Miután az ıt indító Fi-
desz-KDNP területi listán 87 man-
dátumot szerzett az elsı forduló-
ban, Osztolykán Ágnes mellett biz-
tos benn ül majd ismét a Parla-
mentben Farkas Flórián, a Lungo 
Drom elnöke, aki a hamarosan kor-
mányra lépı párt területi listáján a 
nyolcadik, országos listáján pedig a 
12. helyet kapta. A 2002 óta az Or-
szággyőlésben ülı politikus azt 
mondta: nincs félnivalójuk a ma-
gyarországi romáknak a Jobbik 
jelentıs elıretörése miatt, mert a 
Fidesz és a Lungo Drom közösen 
kidolgozott cigány politikája képes 
lesz valóságos integráció elindítá-
sára. Farkas Flórián hozzátette: raj-
ta kívül Varga József is ismét man-
dátumhoz jutott a budapesti lista 
18. helyérıl, és úgy tudja, hogy 
Berényi László, az Lungo Drom 
alelnöke is bejut a Parlamentbe a 
Somogy megyei területi lista 9. 
helyérıl. 
  
A baloldal egyetlen esélye: 
A baloldalon egyedül csak a szoci-
alisták országos listájának MSZP 
56. helyén indított Teleki László, 
jelenlegi romaügyi miniszterelnöki 
megbízott maradt még talpon, de 
rezeg a léc alatta. A politikus azt 
mondta: a baloldalon nem csupán 

ı, senki sem számított ilyen erıs 
vereségre az elsı fordulóban. Tele-
ki László kevés esélyt lát arra, hogy 
a második fordulóban mandátum-
hoz jusson az országos listáról. A 
politikus ugyanakkor úgy véleke-
dett: jelenleg a romaügy jelenti az 
egyik legnagyobb kihívást az or-
szágban, ami próbatétel elé állítja 
majd a Fideszt is. Szerinte a ci-
gányság szempontjából az a fı kér-
dés, hogy a jobboldali kormány 
tud-e majd hathatós lépéseket tenni 
például az oktatás, a foglalkoztatás 
területén és folytatja-e a szocialista 
kormány által megkezdett progra-
mokat. 
 
 A nagy vesztesek: 

A Roma Pol-
gárjogi Ala-
p í t v á n y 
(RPM) elnö-
ke bejelentet-
te visszavo-
nulását a po-
litikától azu-
tán, hogy a 
nyilatkozata 
s z e r i n t 

„megrázó vereséget” szenvedett az 
edelényi választókörzetben, ahol 
335 szavazattal utolsó lett, függet-
lenként indulva. Horváth Aladár 
döntésének hátterérıl azt mondta: 
nincs értelme tovább harcolnia a 
pártok „elnyomó politikájával” 
szemben, mert szerinte igazolódott, 
hogy „a cigányok szavazatait meg-
vásárló pártaktivisták pénzzel, vagy 
az uzsorások fenyegetésével képe-
sek befolyásolni a választásokat”. 
A roma polgárjogi aktivista szerint 
a magyar társadalom és vele a ci-
gányság „az önpusztító végzet felé 
rohan”, ám az emberek nem látják 
a veszélyt.    
                                    Folytatás: 2. oldalon 

 

A már biztosan a Parlamentbe jutott roma képviselık közül a Fideszes, régi motoros, Farkas 
Flórián szerint a cigányoknak nem kell félni a radikálisok elıretörésétıl, az újonnan képvise-
lıvé lett, LMP-s Osztolykán Ágnes szerint viszont félelmetes, hogy a Jobbik szerephez jut az 
Országgyőlésben. 

Farkas Flórián (Fidesz-KDNP) 

Horváth Aladár (RPM) 

Osztolykán Ágnes (LMP) 
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A Magyar Szociáldemokrata Párt (MSZDP) Borsod 
megyei listáját vezetı, ugyancsak két roma polgárjo-
gi aktivista, Dancs Mihály és Bordás Géza szintén 
súlyos vereséget szenvedett. Dancs Mihály választó-
körzetében egyedül az MDF-et legyızve az utolsó 
elıtti helyen végzett 515 szavazattal, míg Bordás 
Géza 380 szavazattal szintén utolsó elıtti lett, a 
Munkáspártot megelızve.  

 
Dancs Mihály azt mondta: 
nem voltak illúziói, szerin-
te eleve bukásra volt ítélve 
a többnyire roma jelölte-
ket felvonultató párt, 
amely az eddigi választá-
sokon sem érte el a parla-
menti küszöböt.  Dancs 
szerint a mostani választás 
ismét azt bizonyította, 
hogy nem lehet etnikai 
alapon politizálni, mert a 
romák is pártszimpátia 
alapján voksolnak, és 
többségük most Fideszre 

szavazott. Az etnikai MCF Roma Összefogás Párt 
listáját vezetı Kolompár Orbán azzal magyarázta 
sikertelen szereplését, hogy pártja nem indított orszá-
gos listát a választásokon és nem volt pénzük kam-

pányra. Az  Országos Cigány Önkormányzat (OCÖ) 
jelenlegi elnöke mindössze 491 szavazatot tudott sze-
rezni az ózdi választókörzetben. Ezzel egyébként Ko-
lompár Orbán elvesztette mentelmi jogát, így folyta-
tódhat az a büntetıeljárás, melyet hőtlen kezelés mi-
att indítottak ellene. Kolompár Orbán fontosnak tar-
totta megemlíteni, hogy az MSZP-sek nem indítot-
tak befutó helyeken romákat. Hozzátette: az OCÖ a 
hétvégén értékeli a választás eredményeit és egyezte-
tı tanácskozásra hívja a roma civil szervezeteket és 
kisebbségi önkormányzatokat, hogy közös összefo-
gással meggátolhassák a Jobbik további mandátum-
szerzését.                                                   Lakatos Gyula 

   Roma politikusok a választásokról   (Folytatás a címlapról) 

 

Beverték az Országos Cigány 
Önkormányzat (OCÖ) egyik 
elnökhelyettesének eleki kocs-
májának ablakait, majd a 
helyszínre sietı roma politi-
kusra is rátámadtak és bántal-
mazták. 

A sértett, Drágos József azt közöl-
te, hogy az ügyben büntetıfelje-
lentést tett az eleki rendırkapi-
tányságon. Mint elmondta, a 
Lökösházi úton lévı, de jelenleg 
nem üzemelı kocsmáját két férfi 
kezdte rongálni, majd amikor érte-
sült az esetrıl, azonnal a helyszín-
re sietett. Az akkor még ott tartóz-
kodó férfiak azonnal rátámadtak, 
amikor ki akart szállni autójából. 
A 65 éves roma vezetıt állítása 
szerint többször megrugdosták, és 
ököllel is arcon ütötték. 
Az OCÖ elnökhelyettesének - aki 
egyben a Békés megyei Elek vá-
ros cigány önkormányzatát is ve-
zeti - állítása szerint a két támadó, 
akiket személyesen is régóta is-

mer, „egy szélsıséges szervezet és 
párt aktív tagjai”. Meggyızıdése, 
hogy néhány hónappal korábban 
szintén ez a két férfi rongálhatta 
meg autóját egy kalapáccsal, be-
törve a jármő szélvédıjét és ka-
rosszériáját - tette hozzá. 
Drágos József azt mondta: orvosi 
látleletet kért, amelybıl kiderült: 
sérülései nyolc napon túl gyógyul-
nak. A támadás miatt feljelentést 
tett a városi rendırkapitányságon, 
és arra kérte a rendırséget, az éj-
szaka folyamán gyakrabban jár-
ırözzenek háza környékén, mert 
további atrocitásoktól tart - fogal-
mazott Drágos József országos 
roma vezetı. 
                                   Lakatos Gyula                                                               

  Bántalmazták Drágos Józsefet az OCÖ egyik elnökhelyettesét 

 

        Az MSZP-sek nem indítottak befutó helyeken romákat.  

Dancs Mihály  

Kolompár Orbán (MCF) egykoron fürdött a népsze-
rőségben. Mára viszont  újra bíróság elé állhat. 

Drágos József 
az Országos 
Cigány Ön-
kormányza t 
egyik alelnö-
ke. Egyben 
tagja az Eleki 
cigány kisebb-
ségi Önkor-
mányzatnak 
is. 
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A békési választópolgárok legyenek 
büszkék arra, hogy április 11-én a város-
ban élık hite elsöprı gyızelmet aratott a 
reménytelenség fölött - hangsúlyozta a 
politikus lapunknak azt követıen, hogy 
az elsı fordulóban megszerezte a szava-
zatok közel hatvan százalékát, így meg-
ırizheti parlamenti székét.  
- Békés ismét felemelte fejét és szavaza-
tával ítéletet hirdetett a nyolc éve siker-
telen kormányzás fölött. Az elsı forduló 
eredménye tükrözi a békési emberek 
döntését egy új irányról. Ezzel az elsöprı 
szavazati aránnyal olyan nemzeti egysé-
get teremthetünk, amelyre több mint fél 
évszázada nem volt példa. Történelmi 
esélyt kaptunk – folytatta a régi-új hon-
atya. 
Én ezért fogok dolgozni, az önök akara-
tából, és bizalmából, önökért az elkövet-
kezı években, a Parlamentben. Számom-
ra is új helyzet lesz kormánypárti képvi-

selıként tevékenykedni, és remélem, hogy ezután saját körzetem és vá-
rosom még nagyobb figyelmet, hangsúlyt kaphat általam. Kérem, a to-
vábbiakban is legyenek a segítségemre, hogy közösen képviselhessük 
Békést és térségét, vigyük hát véghez, amit közösen elkezdtünk!  
A képviselı köszönetet mondott minden békési választópolgárnak, aki 
elment szavazni, élve a demokrácia adta lehetıséggel, és külön köszönte 
a rá adott voksokat.                                                                               Lakatos  Gyula 

Erdıs Norbert országgyőlési képviselı köszönı szavai  Megy tovább Horváth Sándor   

       önkéntes programja 

 
A békési hátrányos helyzető gyere-

kek segítését tőzte ki céljául Hor-

váth Sándor, az egykoron  Dr. 

Mezey György által irányított Bu-

dapesti Honvéd magyar bajnok 

labdarúgója. 

 

Horváth Sándor 
elkezdte a már évek 
óta tartó önkéntes 
programját a Sport-
pályán. Számos fia-
tal és aktív korú 
mellett jelen voltak 
az idısebb sportolni vágyó békésiek 
is. Sıt még Csabáról és Dobozról is 
jöttek.  
- Tartalmas és hasznos programok 
hiányában a gyerekek gyakran hely-
telen, erkölcsileg megkérdıjelezhe-
tı, olykor veszélyes programokat 
találnak maguknak – mondta el 
Horváth Sándor. A bennük lévı 
mozgásigény és energia sokszor 
készteti ıket rossz döntésre. Azon-
ban ha a gyerekek számára értel-
mes, tartalmas és általuk is kedvelt 
programot kínálunk, akkor ez elke-
rülhetı. Számukra fontos a valaho-
vá tartozás, az értékesség érzésének 
megélése. Az olyan programok, 
ahol levezethetik energiájukat, kiél-
hetik mozgásigényüket, bizonyítási, 
illetve versengés iránti vágyuknak 
teret engedhetnek. A mai világban 
kínálkozó veszélyekkel (kábítószer, 
dohányzás, alkohol) szemben visz-
szatartó erı lehet a sport – tette hoz-
zá Horváth Sándor labdarúgó, kivá-
ló sportember. Az általa tervezett 
program nemzetiségtıl függetlenül 
a békési hátrányos helyzető gyere-
kek szabadidejének hasznos és tar-
talmas eltöltéséhez nyújt segítséget. 
Az általam kínált sportprogrammal 
hozzásegíteném ıket az egészséges 
énkép kialakításához. A megfelelı 
szintő szülıi, társadalmi, emberi 
kapcsolatok értékeléséhez, tisztele-
téhez. Segítek megláttatni velük, 
hogy mi az élet helyes útja – zárta 
gondolatait az egykori magyar baj-
nok labdarúgó.              Lakatos Gyula 

Erdıs Norbert (Fidesz-KDNP)  

országgyőlési képviselı, Békés 

város alpolgármestere 

A Csaba Centerben  a tavaszi divatnapokon lépet fel az Amigos Latinos 
(Szilágyi Róbert csapata), mely zenekar itt mutatta be legújabb lemezét. 
Meghívott zenekar volt a szintén Békési DPM (Herceg Dávid, Rácz Zol-
tán (Pappo) Szabó Mihály (Miksa). Az est sztárvendége és egyben a mő-
sorvezetıje Zséda volt.                                                          Lakatos Gyula 

 

Tavaszi napok a Csaba Centerben Békési zenészekkel  
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Dankó Pista cigányprímás, 
kora legnépszerőbb dalszerzı-
je volt. Több mint 400 nótát 
írt, köztük népszínmővek dal-
betéteit is. Szatymazon szüle-
tett 1858. június 14-én igen 
szegény cigánycsaládban. Ti-
zenöt esztendıs korában ci-
gányzenekart szervezett és 
vezetett szülıfalujában, majd 
Szegedre került. Elsı dalait 
Blaha Lujza tette népszerővé. 
1890-ben Budapestre ment, 
ahol 1895-ben Pósa Lajos ba-
latoni nótáinak megzenésítésé-

vel megnyerte az Új Idık pályadíját. Az 1890-es 
években daltársulattal járta be Magyarországot, hát-
térbe szorítva mindenütt a német daltársulatok nép-
szerőségét. Oroszországban is járt. Mivel nem értett a 
hangjegyíráshoz, dalait mások lejegyzése nyomán 
ismerjük. Nyomorúsággal küzdött egész életében, 
elhatalmasodó tüdıbaját San Remóban sem tudták 
kezelni.  
Olyan népszínmővek zenéjét köszönhetjük Dankó 
Pistának, mint A zsöllérlegény (Szeged, 1887), Sze-

gény Laci (1888); A leányasszony (1889), Cigány-
szerelem (1898), A halász szeretıje (1899). 
Monográfia írói tagadják, hogy pénzért bárkinek el-
húzta volna a nótáját. Dankó Pista nem tiszta cigány-
zenét, de még csak nem is magyar nótát játszott. 
Színházzenészi ismereteibıl, autentikus cigány és 
magyar népi elemekbıl összegyúrt, sokszor teljesen 
szabadon kezelt, improvizatív elemekkel egyénített 
örömmuzsikát húzott a mulatozók fülébe.  
1903. március 31-én délután temettek el Szegeden, a 
szertartás alatt a Népszínház kara énekelt.  
Szegeden, a Stefánia-sétányon áll az a lírai szépségő, 
romantikus szobor, amelyet Margó Ede, a nótakirály 
iránti tiszteletbıl tiszteletdíj nélkül készített el. Le-
het, hogy ez az egyetlen szobor a világon, amely egy 
cigányembernek állít emléket. Talapzatán Juhász 
Gyula Dankó Pistának címő versének egyik verssza-
ka olvasható:  
Húzd rá, cigány, te örök, te áldott 
Virulj mindig, dicsı nótafa, 
Halhatatlan híred ragyogását 
Be ne földelje feledés hava! 
A nótakirály kalandos életérıl Kalmár László rende-
zett mozifilmet 1940-ben, olyan korabeli sztárok 
szerepeltek benne, mint Jávor Pál és Lukács Margit. 
                                                                 Szegfő Katalin 

   Ki volt Dankó Pista?   Békési utcák roma névadóinak nyomában 

A Fidesznek komoly gondot 
okoz a Jobbik visszaszorítása, 
amit a Fidesz két irányból pró-
bál meg elérni: egyfelıl rend-
teremtéssel, másrészt pedig a 
szociális biztonságérzet növe-
lésével. Rendkívül nehéz fel-
adatot kap Balog Zoltán, aki 
romaintegrációs államtitkár 
lesz.  Orbán Viktor a kormány-
alakításnál is fontosnak tartja 
a romakérdést. A lapunkhoz 
eljutott hírek szerint a minisz-
terelnökség „hatóköréhez” 
kapcsolódna egy romaintegrá-
ciós államtitkárság, melynek 
élére Balog Zoltán (képen), a 
parlament emberi jogi és ki-
sebbségi bizottságának az 
elnöke kerülhet. Emellett a 
Fidesz vezetı politikusai már, 
úgymond, megüzenték a Job-
biknak: a törvény erejével lép-

nek fel minden-
fajta rendbon-
tás, jogsza-
bálysértés ese-
tén.   
– Semmilyen 
radikális erı 
nem remény-
kedhet abban, 
hogy saját 
szándékait politikainak feltün-
tetve kihúzhatja magát a törvé-
nyesség szabályai alól – így 
fogalmazott Orbán Viktor. Kö-
vér László is hasonló szellem-
ben nyilatkozott a választások 
utáni napokon. Több médiá-
ban korábban Fideszes politi-
kusok azt mondták: már az 
fékezı hatással lehetne a 
Jobbikosok számára, ha egy 
Kövér László ülne a házelnöki 
pulpituson.    Forrás: bekesiromak.lapja.hu 

Békés városában a Zsidó Holo-
kauszt Magyarországi Emléknapja 
alkalmából rendeztek megemléke-
zést az I. és II. Világháborús Emlék-
mőnél. Elemi erejő volt Szeverényi 
Barnabás tanár úr szavalata, majd 
Nagy Ildikó, a békési levéltár mun-
katársa emlékezett a békési zsidó-
ságra. A programot koszorúzás zár-
ta.                                  Lakatos Gyula 

           Balog Zoltán romaintegrációs  

                     államtitkár lesz 

Balog Zoltán  

Megemlékezés a zsidó 

holokausztról 
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