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    Egészségügyi problémái miatt mondott le  

         Internet Kuckó 

Várunk minden érdeklıdıt 
a kulturális központba, 
ahol internetezési lehetısé-
get biztosítunk. Nyitvatar-
tási idı: hétfıtıl péntekig 
10-18 óra között.  
 
Címünk: Békés, Jantyik Má-

tyás utca 23-25. szám. 

Mint ismert, október 3-án a cigány kisebbségi választáson harmadmagá-

val Fekete Mihályt is képviselınek választották.  A képviselık számának 

csökkentése ezt a testületet is elérte, hiszen a korábbi öt helyett csak négy 

képviselıi hely lett betöltve. 

 

Az október 18-án már meg is alakult hivatalosan a Békési Cigány Kisebb-
ségi Önkormányzat, de Fekete Mihály lemondott képviselıségérıl. La-
punknak elmondta, hogy döntését nagyban befolyásolta az 
egész- ségügyi állapota, amely már a választások finisében is 
elıtér- be került. Ám akkor úgy látta, a vele egy táborban 
i ndu- lókkal (ÉKKİ békési csoportja) egyeztetetve, hogy  

már nem lép vissza. Ugyanis az egységet nem kívánták 
ezzel rombolni, illetve a szóróanyagok, plakátok is 
elkészültek már.  
Mivel a választáson az ötödik legtöbb szavazatot 
Kiss Istvánné Vári Valéria kapta, aki szintén az 
ÉKKİ szervezet színeiben indult, ezért a válasz-
tási törvény értelmében ı veheti át a képviselısé-
get Fekete Mihálytól.        
                                                           Lakatos Gyula 

 

A képen Fekete Mihály egészségügyi okok  
miatt lemondott cigány kisebbségi képviselı 

  Hamarosan megjelenik a 
Békési Újság  

2011-es Kalendáriuma.  
Ne hagyja ki! 

Békés Város Önkormányzata októ-
ber 25-26-án a Magyar Élelmiszer-
bank Egyesület és az MVH, illetve 
az Európai Unió támogatásával 
mintegy hatezer szociálisan rászo-
ruló személy számára osztott ki 
élelmiszer segélycsomagot. Ebbe a 
kategóriába tartoznak a létminimum 
közelében élık, a kisnyugdíjasok, a 
hátrányos szociális helyzető gyer-
mekek (rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülık). Egy-
házak, civil szervezetek, a Vöröske-
reszt helyi szervezete, a Polgármes-
teri Hivatalnál rendelkezésre álló 
adatok alapján, valamint non-profit 
szervezetek bevonásával állították 
össze a fenti jogosultsági szempon-
tokat figyelembe véve a segélyezet-
tek körét. Mintegy 2415 családba 
juthatott a lisztbıl, száraz tésztából, 

és vaníliás karikából álló segély. Ez 
a nagyszabású program csak össze-
fogással valósulhatott meg.  
Izsó Gábor, Békés polgármestere 
ezúton is szeretne köszönetet mon-
dani a támogatásáért a következık-
nek: Balázs László, Csató István, 
Gyarmati Sándor és csapata, Kónya 
Sándor, Minya Gábor, Papp Attila, 
Szeverényi György, Tímár Imre, a 
polgármesteri Hivatal Igazgatási 
osztálya dolgozói, a Békés Városi 
Szociális Szolgáltató Központ 
munkatársai, a LISZ Kft. munkatár-
sai és közcélú munkásai, a Békési 
Rendırkapitányság munkatársai, a 
helyi Vöröskereszt, az akcióban 
résztvevı városi egyházi és civil 
szervezetek.  
 

/ Forrás: www.bekesiujsag.hu/ 
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 Több ezren kaptak élelmiszersegélyt 
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Az elmúlt hetekben – hónapokban, 
években sokan próbáltak választ 
adni a cigány kisebbség ügyének 
kérdésre. Tény: az elmúlt húsz év-
ben néhány elszánt értelmiségin 
kívül nem sokan voltak hajlandó-
ak komolyan foglalkozni a hazai 
cigányság helyzetével. Kormá-
nyok határozatokat hoztak, cse-
lekvési terveket alkottak, amiket 
aztán nem valósítottak meg. 
Pénzeket is szántak a helyzet 
javítására, amik valahogy 
elakadtak, mire a konk-
rét roma közösségek-
hez érhettek vol-
na. Akik ben-
ne voltak, 
eddig is 
t u d -
t á k , 
tavaly 
azonban 
az Állami Számvevıszék adatolva 
is kimutatta, hogy az 1996 és 2006 
között a cigányság helyzetének 
javítására fordított százhúszmilli-
árd forint útja követhetetlenül tőnt 
el, elköltése semmi kézzelfogható 
eredményt nem hozott. 
A cigányság helyzete húsz év alatt 
nem hogy javult, inkább romlott. 

Közben a többség elhitette magá-
val, hogy a dolgok rendben men-
nek, nem kell ezzel foglalkozni. 

Mára a magyar társadalom 
jottányit sem lett befo-
gadóbb, a rendszer-
váltás ember jogi, 
szegénységvédı meg-
közelítésmódjai fele-
désbe merült, és a 

legtöbben csak 
a romákon 
kérik szá-
mon a 
k i a l a -
k u l t 
h e l y -
z e t e t . 
Miköz-
b e n 
n e m 

ık , 
ha-

nem a megvá-
lasztott politikusaink egy része 
idézték elı a bajok forrásait. Az 
eltőnt pénzekrıl sem ık rendelkez-
tek, hanem „derék” szocialista po-
litikusaink. S az ıket körülvevı 
érdekcsoportok. 
                                             Lakatos Gyula 

       Hogyan jutottunk idáig? 

 

"A cigányok jobban éltek 20 
éve! A cigányvezetık 20 éve 
élnek jól! A cigányok 20 év 
múlva hol élnek? Ismét ci-
gánypolitika, újra lesznek 
vajdák és vezetık…(„Sokan 
jönnek majd az Én nevem-
ben…”) – Már sajnos 20 éve, 
hogy itt vannak!        Forrás: c-press 

       

Kulturális Központ  
                   Békés   

       Jantyik Mátyás u. 23-25.  
      www.bekesikultura.hu 

   Még több hír a www.bekesiujsag.hu 
     vagy a www.bekesiromak.lapja.hu 

                oldalon olvashatók 

Szükséges az Európai  

     Roma Stratégia  
- A jelentés elsı szakaszában, 
azaz a stratégia munkadokumen-
t u m á n a k 
kidolgozása 
során arra 
helyeztem a 
hangsúlyt , 
hogy meg-
mutassam: 
egy Európai 
Roma Stra-
tégia egyaránt szükséges és le-
hetséges. Ennek a stratégiának a 
mélyszegénység egy speciális 
formájának, a területileg kon-
centrálódó posztkommunista 
„underclass” nyomorának eny-
hítésére kell koncentrálnia, 
amelybıl következıen a célcso-
port nem kizárólag és nem is 
túlnyomórészt romákból áll, ám 
fontos figyelembe venni, a több-
ségi társadalom hasonló helyzet-
ben elı tagjaihoz képest ugyan-
akkor a romák aránya nagy 
ütemben nı és például Magyar-
országon egyes becslések szerint 
arányuk a gazdaságilag aktív 
lakosságban 2050-re el fogja 
érni az 50%-ot. Többségében 
fiatalokról van tehát szó, akik 
jelentıs és folytonosan növekvı 
részét teszik ki a munkaerı-
piaci jelenlét növekedéséhez 
szükséges munkaerıforrásnak, 
akiket ha sikerülne az átlagnak 
megfelelı mértékben foglalkoz-
tatni, akkor az általános foglal-
koztatottsági ráta - az ország 
roma lakosságának számarányá-
tól függıen - 5–10%-kal emel-
kedne.  
- Közös európai problémáról 
van szó, amely közös európai 
megoldást igényel. Melyben 
állampolgárai számára biztosítsa 
az alapvetı emberi jogok érvé-
nyesülését, a létbiztonságot és a 
megélhetést, de közös uniós erı-
feszítésre is elemi szükség van a 
romák kilátástalan életkörülmé-
nyeinek enyhítésére. – mondta 
Járóka Lívia.  /Forrás: EU Hírlevél/ 

    Járóka Lívia 
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         Cigányoknak prédikál az egykori bırfejő 
    Húszas évei elején kerítette hatalmába a fajgyőlölet a most 31 éves Kis Istvánt. Az idıközben  

    férjjé és apává lett fiatalembert jelenleg – a sors fintorának vagy a Teremtı humorérzékének   

                                    köszönhetıen – cigányok között végez missziós munkát. 

Kis Istvánnak teljesen átlagos 

gyermekkora volt a dél-alföldi 

kisvárosban, Békésen. Szeretı 

családban élt, de valami mindig 

hiányzott az életébıl. A nagyobb 

srácokkal kezdett „bandázni” – 

innen vezetett az útja az akkor 

már divatos neonáci eszmékhez. 

A bőnbakkeresés, a győlölködı 

ideológia könyveinek olvasása, 

az eszmét hirdetı zenék hallga-

tása kitöltötte napjait. Nem tud-

ni, meddig tartott volna mindez, 

ha keresztény nıvére nem beszél 

neki arról, hogy Jézus Krisztus 

szemében ı is értékes, és az ı 

életének is van értelme. Ekkor 

kezdett megváltozni az élete. 

 
- Persze korábbi „barátaim” nehe-
zen engedtek el, árulónak, az elvek 
megtagadójának tartottak és talán 
tartanak ma is. De akkor ez már 
nem érdekelt, sokkal nagyobb kin-
cset találtam – nyilatkozta a min-
dennapi.hu-nak Kis István, aki azt 
is elmondta: nagyon veszélyesnek 
tartja, hogy mára intézményesült, 
a politikába, sıt a Parlamentbe is 
bekerült az idegengyőlölet, amely 
sokakat képes megtéveszteni. 
Isten humorérzékének tudja be, 
hogy jelenlegi munkája a romák 
közé vezette: az Evangéliumi Pün-
kösdi Közösség missziós tevé-
kenysége keretében cigányoknak 
hirdeti az evangéliumot. 
- Próbálom ezt nem vezeklésként 
felfogni, hiszen azokat a bőnöket 
Isten már megbocsátotta. Úgy tud-
nám megfogalmazni: tartozom 
nekik a szeretetemmel. Olyan so-
káig fordultam feléjük győlölettel, 
hogy azt a sok szeretetet, amit én 
kaptam, most közvetítenem kell 
feléjük. Fiataloknak, idıseknek, 
mindenféle korosztálynak hirde-
tem a feltámadott Krisztust. A ro-
mák szellemileg nyitottabbak; ha-
marabb rá tudnak hangolódni a 

szellemi valóságok megismerésé-
re. Nekik nem azt kell elmon-
dani, hogy van Isten és van 
Gonosz, hanem azt, hogy 
mit jelent megtérni, mit je-
lent Jézus Krisztust válasz-
tani, mit jelent nem csak 
szóban, hanem tettekben és 
gondolkodásban, egész 
életvitelünkben megválto-
zott módon létezni. 
István másik területe a fiata-
lok közötti munka. Eltökélt 
célja, hogy minél többeket 
érjen el minél fiatalabb 
korban, hogy 
ınekik ne 
k e l l j e n 
megélni 
u g y a n -
azokat a 
mélysé-
g e k e t , 
ami-
ket egykor a 31 éves fiatalember-
nek kellett. 
Amikor megtértem, egy dolgot 
eldöntöttem: Istent akarom szol-
gálni. Nem akarok olyan ember 
lenni, aki csak „elvan” a kereszté-
nyi létben, aki csak beszél Istenrıl, 
de igazából hiányzik belıle az ı 
ereje. A megtérésemkor eldöntöt-
tem: vagy hívı leszek száz száza-
lékig, vagy világi száz százalékig, 
mert másnak nincs értelme. Nyolc-
tíz évvel ezelıtt én ıt választot-
tam. Nagyon remélem, hogy a jö-
vıben is ki tudok tartani a dönté-
sem mellett. Hiszem, hogy Isten 
ilyennek szeretné látni a kereszté-
nyeket, ezért továbbra is szolgálni 
szeretném a Teremtı tervét, és 
véghezvinni azt, amivel megbíz – 
biztosít eltökéltségérıl Kis István. 
 

Nem ı az egyetlen 
Nem Kis István az egyetlen, aki a 
társadalomban egyre nyilvánva-
lóbban jelenlévı idegengyőlölet-

bıl Isten által szabadult meg. Ist-
ván közösségéhez, a 

Kegyelem Gyüle-
kezethez tarto-

zik Zsombok 
István is, aki 
néhány hó-
napja me-
rítkezett be. A 
33 éves, két-
g y e r m e k e s 

ács, hasonló 
kö-

zegbıl érkezett, mint névrokona: 
sorsa nehézségeire ı is a fajgyőlö-
letben vélte megtalálni a magyará-
zatot, itt lelte meg eszmetársait is 
– egészen addig, amíg rá nem döb-
bent, hogy a győlölködés elszakít-
ja az emberektıl, felemészti és 
elpusztítja ıt. 
- Ki mint vet, úgy arat. Én győlö-
lettel voltam mindenki iránt – ezt 
is kaptam vissza mindenfelıl. 
Nem tudtam egyrıl a kettıre jutni. 
Lehúzza az embert az ördög. Min-
denkit a leggyengébb pontján tá-
mad meg. Engem a rasszizmussal 
tudott, mást az alkohollal vagy a 
paráznasággal – mondja Zsombok 
István. 
A fiatalember új, keresztény életé-
ben igazi örömöt, a valódi közös-
ségben valódi barátokat talált, sza-
vai szerint szívébıl egy csapásra 
eltőnt az értelmetlen győlölet. 
                                        

                                           Szegfő Katalin 

 

                   /Forrás: www.mindennapi.hu/ 
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Elsı rendes ülését tartotta októ-
ber 28-án a megváltozott összeté-
telő és kisebb Békési Képviselı-
testület. A legnagyobb súlyú dön-
tés az új városi jegyzı megválasz-
tása volt. November elsejével 
Tárnok Lászlóné tölti be ezt a 
munkakört. Az ülésen beszámoló 
hangzott el a Békési Kistérségi 
Általános Iskola mőködésérıl. Az 
összevont intézmény 284 személyt 
alkalmaz, ebbıl 184 pedagógus.  
 
Összesen 72 tanulócsoportban, 
átlagosan húszfıs csoportlétszám 
mellett az általános iskolában 
1548 gyermek tanul. Az elızı 
tanévhez képest hatvannal csök-
kent a számuk. Az alapfokú mő-
vészeti iskolában 408-an részesül-
nek képzésben, a tanulói létszám 
csökkenése itt még erıteljesebb.  
A vitában a képviselık néhány 

különösen égetı problémát emel-
tek ki, az egyik éppen a demográ-
fiai változás, a gyermeklétszám 
csökkenése volt. A másik a szoci-
ális feszültségek megjelenése az 
iskolákban, vagyis az elszegénye-
dés. A gyerekek egy része kizáró-
lag az iskolában kap meleg ételt. 
Szóba került továbbá, hogy a kör-
nyezı települések önkormányza-
tai, amelyeknek az iskolája a Bé-
kési Kistérségi Általános Iskola 

egysége, rendszeresen késve fize-
tik ki a megállapodott hozzájáru-
lásokat. Néhány képviselı hatéko-
nyabb fellépést kért ennek a gya-
korlatnak a megszüntetéséért. 
Ugyanez a probléma felvetıdött a 
Békési Kistérségi Óvoda beszá-
molója kapcsán is.  
A grémium elé került továbbá egy 
beszámoló az idei Madzagfalvi 
Napokkal kapcsolatban, és a Bé-
kési Kistérségi Iroda munkájáról 
szóló elıterjesztés. Mindkettıt 
egyhangúlag fogadták el. 
Végül egy forgalmi rend változás-
ról is döntött a képviselı-testület. 
A nehezen belátható Hızsı utca - 
Szılı utca útkeresztezıdésnél az 
„Elsıbbségadás kötelezı!” jelzı-
táblát „Állj! Elsıbbségadás köte-
lezıre” táblára cserélik.                          
                                   Szegfő Katalin  
           

 /Forrás: www.bekesiujsag.hu/ 

           Egyre több a szegény gyerek az iskolákban 

  Békési romák 

         lapja a neten 
 

Számos cikk és kép galéria 

várja látogatókat a 

www.bekesiromak.lapja.hu 
internetes oldalon. A tartalom-
ból: hírek a roma közéletbıl, 
események képgalériái, roma 
ételek receptjei, portrék, érde-
kességek, roma mesék gyerekek-
nek. Az oldalról közvetlenül 
elérhetık a fontosabb városi 
honlapok, így a Békési Újság 
online megjelenése is. Érdemes 
meglátogatni!           Lakatos Gyula 

Október 28-i ülésén Békés Város 
Képviselı-testülete zárt ülésen 
úgy döntött, hogy a korábban 
megüresedett városi jegyzıi poszt-
ra a nyolc pályázó közül Tárnok 
Lászlóné, született Balog Éva pá-
lyázatát fogadja el.  
 
A gyulai születéső, Békésen az Ék 
utcában élı 43 éves szakember a 
Budapesti Közgazdaságtudományi 
és Államigazgatási Egyetem Állam-
igazgatási Karán megszerzett igaz-
gatásszervezı, továbbá költségveté-
si képesítéssel rendelkezik. 1985-tıl 
három évvel ezelıttig Geszt Község 
Önkormányzatánál dolgozott, kilenc 
évig jegyzıi munkakörben. 2007. 
október 31-tıl Békés Város Polgár-
mesteri Hivatalán jogi munkatársi, 
késıbb igazgatási osztályvezetıi, 
két és fél éve aljegyzıi munkakör-
ben tevékenykedik. Tárnok Lász-
lóné jegyzıi pályázatát kilenc kép-
viselı támogatta, ketten ellene sza-

vaztak. Az új 
jegyzı hivatalát 
november 1-
jével foglalja el. 
Mint elmondta, 
a legfontosabb 
feladatának azt 
tartja, hogy a 
polgármesterrel 
jó munkakapcsolatot ápoljon, és 
munkáját a legjobb tudása szerint 
lássa el együttmőködve a képviselı-
testülettel a város lakosságának 
szolgálatában. Pályázatában kiemel-
te a Polgármesteri Hivatal szervezeti 
felépítésének áttekintését, a szüksé-
ges és racionális átszervezések vég-
rehajtását, és elengedhetetlennek 
tartotta a pénzügyi és vagyongazdál-
kodási területek szakmai megerısí-
tését. 
Mivel november elejétıl megürese-
dik Békésen az aljegyzıi munkakör, 
annak mielıbbi betöltése érdekében 
pályázatot írt ki a testület. 

   Tárnok Lászlóné Békés új jegyzıje  

 Fotónk illusztráció 


