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 Orbán Viktor a Fidesz elnöke nemrégiben a TV2 egyik mősorában 

leendı kormánya elsı lépéseirıl beszélt.  

Külön kitért a magyarországi cigányság helyzetére. 

  Orbán Viktor munkalehetıséget kínál a cigányságnak 

Orbán Viktor a hazai cigányság 

helyzetérıl kifejtette: egy olyan 

feszült, ideges, dühös és csalódott 

országban, mint amilyen ma Ma-

gyarország, nagyon nehéz megte-

remteni a békés együttélés feltét-

eleit a cigányság és a többségi tár-

sadalom között, „de nem olyan 

kezelhetetlen ez a helyzet, mint 

amilyennek látszik”. 

Egyrészt el kell érni, hogy a tör-
vényt mindenki fogadja el 
„szentírásnak”. - Senki ne érezze 
úgy, hogy akár társadalmi helyzete, 
akár jövedelmi helyzete miatt ı 
felmentést kap a törvények betartá-
sának kötelezettsége alól. Ez érvé-
nyes a politikusokra is, akik a ha-
talmukkal szoktak visszaélni, de 
érvényes a cigányokra is természe-
tesen, akik idınként a léthelyzetük 
miatt fölmentve érzik magukat, és 
elég gyakran követnek el olyan, 
vagyon elleni bőncselekményeket, 
amelyeket egyébként nem lehet 

elkövetni Magyarországon - mond-
ta. Másrészt a többségnek lehetısé-
get kell adnia a cigányság számára, 
hogy a gyermekek jó minıségő 
iskolákba járhassanak, és a képzett-
ségükkel kikeveredhessenek nehéz 
helyzetükbıl, a felnıtteknek pedig 
munkalehetıséget kell kínálni - 
hangsúlyozta. Kiemelte azt is, hogy 
csak az a kormány kérheti a törvé-
nyek betartását és a munkabarát 
életmódot a hazai cigányságtól, 
amely kabinet ezzel egy idıben 
képes munkalehetıségeket is kínál-
ni. - Mi erre képesek leszünk. Rész-
ben közmunka-lehetıségeket fo-
gunk kínálni, részben pedig megin-
dítjuk a gazdasági növekedést, és 
így a piac is kínál majd munkalehe-
tıségeket. Orbán Viktor ismét rá-
mutatott, hogy szerinte a radikális 
jobboldalra szavazni elvesztegetett 
voksot jelent, ugyanis ma a jobbol-
dalon csak a Fidesz látszik kor-
mányképesnek.             Forrás: .inforadio.hu 

   

Idén is lesz cigánybál 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A Békési Cigány Ki-
sebbségi Önkormányzat 
ebben az évben is meg-
rendezi hagyományırzı 
roma bálját. A március 
13-án, 19 órakor kezdı-
dı rendezvény helyszíne 
az Eötvös Tagiskola 
ebédlıje. A bált hagyo-
mányırzı fellépések szí-
nesítik – tájékoztatta a 
Békési Újságot Czinanó 
Tihamér, a kisebbségi 
önkormányzat elnöke. 
                                 Sz. K. 

   

Még több hír és kép az 

alábbi honlapokon: 
 

 www.bekesiromak.lapja.hu 

     www.bekesiujsag.hu 
 

Hasznos olvasást és jó szórakozást 

    kívánunk olvasóink számára. 
Orbán Viktor a Fidesz elnöke beszédében külön kitért a romaság helyzetére. 
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Becslések szerint Békés lakosságának mintegy 15 
százaléka roma, ez nagyjáról 2500 személyt jelent. 
İket fogja össze, és lehetıségei szerint segíti a Bé-
kési Cigány Kisebbségi Önkormányzat (BCKÖ) – 
mondta el lapunknak Czinanó Tihamér elnök. A 
BCKÖ 2009-ben végzett tevékenységérıl a Békés 
Városi Képviselı-testület február 25-i ülésén szá-
molt be.  
 
A beszámoló tartalmazza, hogy tavalyi a programjaik 
közül kiemelendı a márciusi hagyományırzı cigány-
bál, a májusi Roma Sportnap, és a nyári Romafeszti-
vál, aminek a párizsi rendezvénytér ad otthont. Kö-
zéppontjában a fızıverseny és a roma fellépık által 
nyújtott zenés-táncos szórakozás áll. Az évet hagyo-
mányosan a Mikulásünnepség zárja. Tavaly mintegy 
400 óvodás gyermeknek adtak át ajándékcsomagot. 
A kisebbségi önkormányzat egyetértési jogot gyako-
rol a kistérségi iskolát és az óvodát érintı egyes kér-
désekben, támogatja a városi pályázatokat, valamint 
közremőködik az esélyegyenlıségi fórum munkájá-

ban. Lapunk kérdésére Czinanó Tihamér elmondta, 
hogy a várhatóan ıszi kisebbségi önkormányzati vá-
lasztáson újra indulni szeretne. A Cigány Szervezetek 
Országos Szövetsége színeiben vezetésével olyan 
személybıl álló csoport tervezi a megmérettetést, 
akik képzettek, és a cigányság érdekében kívánnak 
tevékenykedni.                                                     Sz. K. 

  A cigány kisebbségi önkormányzat tavalyi munkájáról 

 Áprilistól jelentısen  
drágulhat a gázár 

  

NEM LESZ GÁZ ÁREMELÉS! 
Hangoztatta egykor az MSZP-
kormány részérıl Lendvai Ildikó, a 
párt frakcióvezetıje. Ehhez képest 
újra és újra emeléseket hajt végre a 
szocialista kormány.  
 
A szokottnál hide-
gebb tél miatti több-
l e t f e l h a s z n á l á s 
szakmai becslések 
szerint egy kisebb 
hıigényő háztartás esetén havi 3-6 
ezer forint, egy nagyobb ház esetében 
pedig 10-12 ezer forint plusz kiadás-
sal járhat. A gázigény megnövekedé-
se következtében lassabban törleszti a 
lakosság a korábban a szolgáltatókkal 
szemben felhalmozott adósságát. 
Szakértık szerint áprilistól 5-10 szá-
zalék körüli gázáremelés várható. A 
korrekciót a beszerzési árak növeke-
dése és a forint gyengélkedése teszi 
szükségessé.                                L. Gy. 

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium és a Magyarországi Cigá-
nyokért Közalapítvány idén is kiírja a hazai roma diákok tanulmá-
nyi elımenetelét segítı ösztöndíjpályázatát. A 2010-es költségvetés-
ben 315 millió forint áll rendelkezésre az ösztöndíjak kifizetésére. 
Az SZMM és a közalapítvány az elmúlt évek gyakorlatának megfe-
lelıen támogatási szerzıdést köt az összeg felhasználásáról. Ennek 
elıkészítése jelenleg is zajlik - állítja a Szociális és Munkaügyi Mi-
nisztérium. 
 
A Roma Oktatási Alap (ROA) 85 millió forintja külön soron áll ren-
delkezésre. A forrás felhasználásával kapcsolatban a napokban 
egyeztetést folytatott a tárca és a ROA képviselıje. Ez alapján az 
összeget a ROA pályázati rendszerén keresztül teljes egészében ha-
zai kedvezményezettek részére fizeti ki, valamint a hazánkban meg-
valósuló projektek végrehajtásához rendeli. Az összeget várhatóan a 
külföldön felsıfokú tanulmányokat folytató, valamint mesterkurzu-
sokon résztvevı hazai roma diákok ösztöndíjazására fordítják. 
Emellett a támogatás lehetıvé teszi három hazai projekt megvalósu-
lását. A tárca és a ROA közti megállapodásra a közeljövıben sor 
kerül - írja sajtóközleményben a Szociális és Munkaügyi Minisztéri-
um. Az SZMM 60 millió forintot ad át a közalapítványnak két prog-
ram meghirdetésére és végrehajtására 2010-ben a Roma Integráció 
Évtizede Program költségvetési során nevesített összegbıl, a mara-
dék 25 millióról nem ejtett szót a minisztérium közleménye. Így a 
közalapítvány 2010-ben is kiírhatja Roma Kulturális Alap pályázatát 
a hazai roma kultúra és hagyományok ápolását célzó programok 
megvalósítására 30 millió forint összegben. A lakhatási szempontból 
ellehetetlenült roma családok megsegítésére az intervenciós pályázat 
keretében szintén 30 millió forint áll rendelkezésre.  
                                                                                            Forrás: romnet 

  SZMM: Idén is lesz ösztöndíj a roma diákoknak 

 

A BCKÖ jelenlegi képviselıi 
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Tizenkét olyan körzet volt a tavalyi EP-

választáson, ahol a Fidesz nem érte el az 

ötven százalékot, a Jobbik viszont meg-

elızte az MSZP-t. A szocialisták nagy di-

lemmája: az esetleg a szélsıjobb felé bille-

nı körzetekben az elsı forduló után vissza 

kell-e léptetni a jelöltet a Fidesz javára, 

hogy a Jobbik térnyerését megakadályoz-

zák. 

 
Itt az idı, hogy a közvélemény felkészüljön: a vá-
lasztások elsı fordulója mindent fel fog borítani a 
magyar politikában – írta nemrég „Visszalép-e az 
MSZP a Fidesz javára?” címő blog bejegyzésében a 
Political Capital két elemzıje, Gyulai Attila és 
László Róbert. A tétel valóban komoly dilemmát 
okoz az MSZP vezetıiben: a szélsıjobb elleni fellé-
pés ugyanis abba a csapdahelyzetbe sodorhatná az 
MSZP-t, hogy a választások elsı fordulója után 
azokban a körzetekben, ahol a szocialisták a harma-
dikok, a Jobbik pedig elsı helyen végez, vissza kel-
lene léptetni saját jelöltjüket a Fidesz javára. Már 
ha a szélsıjobboldali veszély elleni fellépést komo-
lyan gondolják. Gyulai és László rámutatnak, hogy 
a tavalyi EP-választáson 12 olyan választókörzet 

volt, ahol a Fidesz 51 százalék alatt teljesített, a 
Jobbik pedig megelızte az MSZP-t. Ilyen volt töb-
bek között Szarvas, Heves, Mezıtúr, Hatvan, Nyír-
egyháza, Tiszavasvári. A korábban erıs szocialista 
régiónak számító Borsodból került ki a legtöbb 
ilyen körzet: Szerencs, Ózd, Tiszaújváros, Miskolc 
vagy Sajószentpéter. Több elemzı szerint, ha az 
MSZP a szélsıjobbra billenı körzetekben végül 
állva hagyja a jelöltjüket, nagy eséllyel a Jobbikot 
juttathatja mandátumhoz. A kérdés tehát ki vagy 
melyik párt hogy dönt ez ügyben. Bár ez újabb kér-
déseket vethet fel a közvélemény számára.       L.Gy. 

     MSZP-aggodalom: visszalépésre kényszerülnek  

a Fidesz javára a Jobbik miatt? 

 Farkas Flórián: az elmúlt húsz év 
nem hozott pozitív változást a  

cigányság számára  
 

A Lungo Drom Országos Cigány Érdekvédel-
mi és Polgári Szövetség elnöke szerint a 
rendszerváltozás óta nem történtek alapve-
tı pozitív változások a cigányság helyzeté-
ben. 

Farkas Flórián szombaton, a szervezet szolnoki kong-
resszusán - az általa jegyzett, megküldött közlemény 
szerint - azt mondta, a szocialista kormány bőncse-
lekményt követett el a cigánysággal szemben, mert 
nyolc éven át cigányellenes politikát folytatott. A 
Lungo Drom elnöke, aki egyben a Fidesz parlamenti 
képviselıje, azt hangoztatta: kormányváltásra van 
szükség, ezért a Fidesz-KDNP listájára és egyéni je-
löltjeire leadott minden egyes szavazat közelebb viszi 
a cigányságot „egy új és reményteli jövı kezdeté-
hez”.                                                 Lakatos Gyula 
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A politikusok nem foglalkoznak a szegény emberek-
kel, politikai hazudozás követ részükrıl újabb ígére-
teket. Mindezt tehetik sértetlenül és büntetlenül. Mert 
ugye ilyen tétel nem szerepel a BTK-ban. Aki az 
egyéni környezete megerısítésével foglalkozik, annak 
számolnia kell azzal, hogy tiszavirág élető lesz politi-
kai karrierje. Nincs közös érdektolerancia a nemzete 
felé. Távoltartó magatartást folytatnak jelenleg, és 
sok esetben elérhetetlenek. Megfigyelhetı, hogy most 
mi keresnénk ıket ügyes-bajos dolgainkkal, ám ık 
elérhetetlenek. De majd jı’ a nagy nap, mikor ık 
politikusok házalnak, és kibújnak irodáik mélyérıl, 
csengetnek már-már zaklatóan, s ígérik az ígérhetet-
lent mindenki számára. Pártokat csupán ideológiai 
faragványokkal erısíteni kevés ott, ahol a nemzet 
jelentıs része a padlón vagy annak közelében van. 
Anyagilag és erkölcsileg is. Már rég tudjuk: bizony-
talan alapokra nem szabad falazni, mert nem bírja 
majd ki a jövı tetıszerkezetét az ilyen fundamentum. 
Egyes politikusok magánérdekei mára elvesztek, 
mert pillanatnyi karrierjük megfeneklett önzıségük-
nek köszönhetıen, nem sokára ugyanis, majd a múlt 
homályába vesznek ezek a személyek. Maradandót 
alkotni ugyanis képtelenek voltak, miközben… Míg a 
választó polgárai, szimpatizánsai cipelték, cipelik 
helyettük a terheket. Mutassanak példát politikusaink 
emberségbıl és szolidaritásból, mert mint tudjuk, ma 

mi nyomorgunk, és koldulunk. De 
talán elvakultságukban nem látják, 
hogy holnap ık is a sorvégén áll-
hatnak. Talán egyszer BTK tétel 
lesz majd a politikai hazudozás, 
mely így szólna: „A kampányolás 
során félrevezettet áldozatainak 
cserbenhagyása.” Öregebb társa-
ink már tudják, ık ugyanis a hét-
próbát már megjárták. Újra és újra kezdeni ahhoz, 
hogy talpon tudjon maradni. S hányszor hallottuk 
négyévente: még ez a négy év lesz nehéz. Csak a lé-
nyeget nem mondták: nektek választó polgárok lesz 
csak nehéz. Nos az Európai Uniós tagságunkat sem 
így szeretnénk élvezni. Mint a szegénylegénynek a 
mesékben el kell menni messze idegenbe, hogy sze-
rencsét tudjon próbálni. De már sokan nagyon sokan 
nem bíznak az itthoni politikában sem. (A választási 
részvétel magyarázatott ad majd mindenre.) Nos ha 
így halad tovább az ország, benne a mi szekerünk is. 
Akkor Európa legkiszolgáltatottabb országává, né-
pévé válhatunk. Ne csodálkozunk, hogy meztelenek 
vagyunk, s így állunk sorban a nagy EU kapu elıtt. 
Ahol nagy tábla jelzi „belépés csak ruhában”.  Más 
népek által kiszolgáltatottá, kihasználhatóvá, s 
ugyankor olcsó munkabéresei leszünk. A mások Eu-
rópájában.                                              Lakatos Gyula                                  

  Európa legkiszolgáltatottabb országává, népévé válhatunk 

        Cigánynak születtem  

Cigány származású mővészek százai mutatkoz-
hatnak be mintegy harminc program keretében 
idén Pécs Európa Kulturális Fıvárosa (EKF) ren-
dezvénysorozatán.  

Kosztics István, a pécsi cigány kisebbségi önkormány-
zat elnöke Pécsett tartott sajtótájékoztatóján elmond-
ta:EKF - keretbıl 20 millió forintot a romaszervezetek 
kaptak, melyek azt szponzori támogatásokkal kiegé-
szítve szinte egyedülálló, szép és gazdag kulturális 
események megrendezésére fordíthatják. A romaprog-
ramok sora április 9-én kezdıdik a Cigány Költık és 
Írók Országos Találkozójával, s a városban szeptem-
ber végéig olyan neves együttesek, elıadók szerepel-
nek majd, mint a 100 Tagú Cigányzenekar, Bódi Gusz-
ti és a Fekete Szemek, ifj. Szakcsi Lakatos Béla Jazz 
Triója, s a Rajkó Zenekar. A sajtótájékoztatón elhang-
zott: lesz Nemzetközi Romafesztivál, Tehetségkutató 
Fesztivál és ıszmővészeti forgatag Színes kavalkád - 
Cigánynak születtem címmel, valamint Roma Színházi 
Találkozó és több kiállítás, fotótárlat is.      Forrás: romnet               Fizetett politikai hirdetés 

 

     Jegyzet 


