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A Magyar Nemzeti Bank által a 

nappali tagozaton tanuló romák 

számára idén is meghirdetett 

ösztöndíjprogramot. 
 
 Ezúttal három olyan fiatal kaphat 
támogatást, aki felsıfokú tanul-
mányait valamilyen pénzügyi, 
illetve gazdasági intézmény alap-
szakán kezdi meg. Elsısorban 
vidéki származású, hátrányos 
helyzető fiatalokat támogatnának 
4-es átlag alatt havi 35 ezer, 4-es 
átlag fölött havi 45 ezer forintos 
ösztöndíjjal. Az ösztöndíjról szóló 
jegybanki közlemény szerint az 
MNB fontosnak tartja, hogy társa-
dalmi felelısségvállalása része-
ként kiálljon az esélyegyenlıség 
elve mellett. Ennek jegyében évek 
óta segítik a roma származású te-

hetséges fiatalok közép- és felsı-
fokú iskolai teljesítményének 

elismerését, lehetıséget biztosíta-
nak a kötelezı vagy önszorgalom-
ból kezdeményezett szakmai gya-
korlat eltöltésére is. Az ösztöndíj-
program keretében a bank össze-
sen 14 diákot támogat.  
 

Az idei pályázat részletei: 

http://www.mnb.hu/Ajegybank/

mnbhu_a_felelos_jegybank/mnb-

osztondij-roma-diakok-szamara. 
 

                                         Forrás: mnb.hu 

 

      Ösztöndíjtámogatás  

  Internet kuckó 
 

Várunk minden érdeklı-

dıt a kulturális központ-

ban ingyenesen mőködı 

Internettel. Nyitvatartási 

idı: hétfıtıl péntekig 10-

18 óra között.  

 

Békés, Jantyik Mátyás 

utca 23-25. szám alá. 
                                            

Augusztus 20-án 
Dobozon lépett 
fel az egyre job-
ban ismert béké-
si roma zenei 
formáció,  a 
DPM. A zenekar 
a Szent István 
Napok keretén 
belül lépett fel 
Molnár Ferenc 
Caramel elı-
zenekaraként. A 
DPM nagyon 
nagy sikert zse-
belhetett be a 
hálás dobozi közönségtıl. Többször is visszatapsolták a fiatal zenésze-
ket. Így fordulhatott elı az is, hogy számos autogramot kértek 
Dávidéktól a rajongók. A DPM formációval legközelebb szeptemberben 
találkozhatnak a békésiek, ugyanis a Madzagfalvi Napok programjában 
többek között ık is fellépnek. Emellett szintén még idén Muronyban egy 
sztárzenekar elıtt léphetnek fel.                                             Lakatos Gyula 

 

 A Madzagfalvi Napokon is fellép a DPM 

A DPM tagjai. Herceg Dávid és Rácz Zoltán. Középen Caramel.  
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            Kitiltaná a  

   „cigány bőnözıket” 

A  J o b b i k 
m i s k o l c i 
alapszerve-
zete azt ja-
vaso l j a  é s 
vezetı ön-
kormányzati 
p o z í c i ó b a 

kerülve pedig megvalósítja, hogy 
a cigány bőnözıket tiltsák ki Mis-
kolc területérıl, és 21. századi 
nyugat-európai mintára zárják 
táborokba, továbbá az Ország-
győlésnek, a kormánynak java-
solni fogja akár állampolgárságuk 
megvonását is - áll a párt közle-
ményében, amelyet Szegedi Csa-
nád, a Jobbik EP-képviselıje is 
aláírt. 
                         Forrás: Magyar Nemzet 
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      Zajlanak a jelöltállítások 

Minden korábbinál több ajánlószel-

vényt győjtött Izsó Gábor polgár-

mesterjelölt az október 3-i helyható-

sági választásokra – mondta el saj-

tótájékoztatóján a független jelölt.  

 
Elmondta, nem folytattak ipar-
szerő győjtést 100 önkéntessel, a 
legtöbb kopogtatót a 
lakosok maguk juttat-
ták el hozzá, mintegy 
spontán civil megmoz-
dulásként. A Jobboldali 
Összefogás egyéni kerületekben 
induló jelöltjei szintén idıben 
leadták a kellı számú szelvénye-
ket. A kampány további részében 
szeretnének minél többekkel sze-
mélyesen elbeszélgetni, ismertet-
ni a következı négy évre szóló 

terveket.  A polgármester reagált 
az MSZP minapi sajtótájékozta-
tójára, melyen eladósítással vá-
dolták meg a városvezetést. Mik-
lós Lajos, a pénzügyi bizottság 
elnöke elemzésével ezt az állítást 
cáfolta.  
Dr. Pálmai Tamás, a Jobboldali 

Összefogás kampányfı-
nöke hozzátette, hogy 
sok pénzbıl, nagy ren-
dezvények szervezésére, 

tömeges eszem-iszomra nincs 
anyagi lehetıségük. A kampány-
záró szeptember 30-án, csütörtö-
kön lesz szintén a kulturális köz-
pontban, ahol helyi elıadókkal 
kulturális fellépésekre, valamint 
kötetlen csevegésre kerül majd 
sor.                                      Sz. K. 

Javában zajlik a jelöltállítás a helyi kisebbségi önkormányzati válasz-

tásokra. A cigány etnikum esetében az is tét, tud-e majd a Lungo 

Drom és az MCF-en kívül más szervezet országos listát állítani. Bor-

sodban képviselıjelölt lett Dancs Mihály is, akit a közelmúltban elsı 

fokon három év, öt hónap szabadságvesztésre és négy év közügyektıl 

való eltiltásra ítéltek. 

Országosan 1263 településen lesz 
cigány kisebbségi választás októ-
ber 3-án, ennyi helyen győlt össze 
legalább harminc név a kisebbségi 
választói névjegyzékbe. Mint is-
mert, csak olyan településen lehet 
kisebbségi önkormányzatot jelöl-
tetni, ahol legalább harmincan re-
gisztrációba veszik magukat, 
melynek értelmében cigány ki-
sebbséginek vallják magukat. Így 
fordulhatott elı, hogy többek közt 
megyénkben Füzesgyarmaton nem 
lesz kisebbségi önkormányzat, 
ugyanis nem regisztrálták magukat 
az ottani romák. Több mint félszáz 
roma szervezet ügyködött a jelölt-
állításon, amely szeptember 3-ig 
tartott. Így mintegy másfélezer 

cigány képviselı szerepel az Or-
szágos Választási Iroda honlapján. 
Ez még igen kevés, hiszen egy-
egy kisebbségi önkormányzatban 
négy képviselınek kell mőködnie 
a korábbi öt helyett. Ugyanakkor 
cigány származású fıpolgármes-
ter-jelöltet is találunk, Makai Ist-
ván személyében. İt a Roma Pol-
gári Tömörülés és a baloldali Ci-
gány Szervezetek Országos Szö-
vetsége támogatja. Utóbbinak 
Dógi János az elnöke, aki egyúttal 
az MSZP cigánytagozatának az 
elnöke, egyben a Békés Megyei 
Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
elnöke is. Mint ismert, Békés vá-
rosában is indít jelölteket.  
                                    Lakatos Gyula 

Minden korábbinál több ajánlószelvényt                           

győjtött Izsó Gábor polgármesterjelölt     

 

Köszönet a 

kopogtókért 

A Jobboldali Összefogás Béké-
sért Polgári Kör ezúton szeretné 
megköszönni azon békési em-
berek támogatását, akik meg-
tisztelték Izsó Gábor polgár-
mesterjelöltjüket és az egyéni 
választókerületekben induló 
önkormányzati képviselı-
jelöltjeiket, és kopogtatócédulá-
ikat nekik adták oda.          L. Gy. 

  

„Minden korábbinál 

több ajánlószelvényt 

kapott  IzsóGábor.” 
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Felújítások a Farkas Gyula Közoktatási Intézmény fıépületénél 

  
 

Átalakulhat a közhasznú foglalkoztatás 

A nyári szünetben a fenntartó 
megyei önkormányzat által 
biztosított 8,4 millió forintból 
jelentıs felújítási munkák 
folytak a Békés Megyei Far-
kas Gyula Közoktatási Intéz-
mény központi épületénél, Bé-
késen a Hızsı utca 39. szám 
alatt.  
 
A fıbejárat elıtti részen új tér-
burkolatot tettek le és parkosí-
tottak. Vendégparkolót alakí-
tottak ki, ahonnan az épületbe 
akadálymentesített közlekedési 
rámpa vezet. A földszintre ke-
rült, immár egy komplexumot 
alkot és reprezentációs célokra 
is alkalmassá vált az igazgatási 
egység, a vezetık irodáival, 
adminisztratív, tanügyi és gaz-
dasági irodákkal, tanácskozó 
teremmel.  Modernizálták a 
vizesblokkokat is, melyek kö-
zül az egyik akadálymentesí-
tett, hasonlóan a küszöbök 
megoldásához, melyek szintén 
a mozgáskorlátozottak érdekeit 
veszik figyelembe. A beruhá-

zás részeként az elsı emeleten 
két modern tantermet alakítot-
tak ki, és az itteni, diákok által 
használt vizesblokk szintén 
megszépült. A beruházás át-
adását jelzı nemzeti színő sza-
lagot Szlota József, az intéz-
mény megbízott igazgatója, 
Farkas Zoltán, Békés Megye 
Képviselı-testületének elnöke 
és Erdıs Norbert országgyőlé-
si képviselı vágta át. Az ün-
nepségen Farkas Zoltán köszö-
netet mondott azoknak a dol-
gozóknak, köztük karbantar-
tóknak, mőszaki munkatársak-
nak, és más személyeknek, 
akik a kivitelezést teljes erıbe-
dobással segítették. Munkáju-
kat szerény tárgyjutalommal is 
elismerte az iskolavezetés.  
A Farkas Gyula Közoktatási 
Intézmény az új tanévre új jel-
mondatot választott, amely így 
szól: „Tökéletes út a célig.” Az 
iskola mintegy 180 munkatár-
sával az óvodai neveléstıl a 
speciális szakiskolai, továbbá 
szakképzésen és gimnáziumi 

képzésen keresztül a felnıtt-
képzésig folytat széles palettá-
jú oktató-nevelı munkát Békés 
és Dévaványa településeken, 
az elızı tanévben 1406 diákja 
volt. Örvendetesen a 
2010/2011-es tanévre valami-
vel többen iratkoztak be, mint 
egy évvel korábban – hangzott 
el az augusztus 31-i alkalma-
zotti értekezleten.  
                               Szegfő Katalin 

 

Tervben a módosítás. A jövıben várha-
tó a közhasznú munka szabályozásának 
változása is, talán sikerül elérni, hogy 
tényleg az eredeti célnak megfelelıen 
mőködjön az az ideiglenes jellegő foglal-
koztatási forma, amely elvileg egyformán 
elınyös az önkormányzatok és a köz-
hasznú munkások számára. Hogy milyen 
irányban arról még konkrétumokat nem 
tudni, de hallani olyanról, hogy a jövıben 
talán inkább nagyobb projektekhez kap-
csolnák a közhasznú munkások foglal-
koztatását, és megszőnne az Út a munká-
hoz program. Amint konkrétumokat tu-
dunk visszatérünk a témára.  
A cikk bıvebben a www.bekesiromak.-
lapja.hu oldalon olvasható. 
                                           Forrás:bekesiromak.lapja.hu 

A kép csak illusztráció 

A
 szerzı felvétele 
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Mint mondta, két vesztese lesz annak, „ha nem tu-
dunk elıre lépni”. A kisebbség, amelynek sokkal 
mélyebbre már nem nagyon lehet csúszni, és a több-
ség, amelyiknek még lehet. Egy felmérést ismertetve 
hangsúlyozta, hogy tíz év múlva Borsod-Abaúj-
Zemplén megyében minden második ember cigány 
lesz. Ez azt jelenti, hogy minden második ember 
inaktív lesz, és semmivel nem tud hozzájárulni a 
közteherviseléshez. Hozzátette: a feladat az, hogy ez 
az elırejelzés ne váljon valóra, mert egy tízmilliós 
ország nem engedheti meg magának, hogy „700 
ezer, vagy akár egymillió embert a hátán cipeljen” 
anélkül, hogy azok bármit be tudnának, vagy be 
akarnának tenni a közösbe. Mint fogalmazott, ı a 
cigányság védelmében állítja, hogy „ma a cigány-
ügyön egy hatalmas, elsısorban nem cigányokból  

 
álló magyar lobbi élısködik”. Megjegyezte: olyan 
emberekre van szükség, akik nem a saját önfenntar-
tásukat látják az ügyben.  
A keresztény egyházaktól azt várja, hogy elkötelezett 
embereket küldjön a feladatok elvégzése érdekében, 
a kormány pedig biztosítja majd a szükséges infrast-
ruktúrát. „Nagy liberális hazugságnak” és „kép-
mutatásnak” nevezte azt, hogy a társadalom többsé-
gétıl elvárható lenne, hogy egy szülı a gyerekét 
olyan iskolába járassa, ahol az csak „leszakadni 
tud”.  Kijelentette ugyanakkor: az igazi, hiteles ke-
reszténység képviselıi, tehát azok, akik felebaráti 
szeretetre hajlandók, akik vállalják, hogy áldozatokat 
hoznak, a világon mindenhol kisebbségben vannak. 
Megjegyezte: semmiféle szociális helyzet nem men-
tesít a törvények betartása alól. Mint mondta, változ-
tatni kell a beszédmódon is. İszintén kell beszélni 
azokról a problémákról, amelyeknek etnikai vonat-
kozásai vannak, „különben nem szerezzük meg a 
többség támogatását”. 
Véleménye szerint ma erıs lobbi áll azok mögött, 
akik úgy próbálnak aktívak lenni a cigányság ügyé-
ben, hogy inkább az indulatok gerjesztésében legye-
nek érdekeltek. Ilyen motiváció nemcsak a szélsı-
jobb térfelén, hanem a radikális liberális oldalon is 
létezik - tette hozzá. Szerinte ez utóbbi oldal „a ci-
gány öntudatot a magyarsággal szemben próbálja 
megteremteni”.  
Balog Zoltán bírálta a romák integrációjának eddigi 
gyakorlatát. Úgy vélte, minél több olyan egyházi 
iskolára lenne szükség, ahol többségében cigánygye-
rekek tanulnak. Mindez elıkészítés lenne az integrá-
cióra - jelentette ki.                                 Forrás: c-press 

 „A cigányügyön hatalmas magyar lobbi élısködik” 

  Békési romák lapja a neten 
 
Számos cikk és kép galéria várja látogatókat a 
www.bekesiromak.lapja.hu internetes oldalon. A tar-
talomból: hírek a roma közéletbıl, események képgalé-
riái, roma ételek receptjei, portrék, érdekességek, roma 
mesék gyerekeknek. Az oldalról közvetlenül elérhetık 
a fontosabb városi honlapok, így a Békési Újság online 
megjelenése is. Érdemes meglátogatni!                     
                                                                      Lakatos  Gyula 

Nemrégiben egy cigányüggyel foglalkozó keresztény szakmai konferencián elıadást tartott a Köz-

igazgatási és Igazságügyi Minisztérium társadalmi felzárkózásért felelıs államtitkára. Balog Zol-

tán elmondta: segítséget kérni jött azoktól, akikben belsı készség van a segítségre, s akik egyúttal 

értenek is hozzá. A politikus nemzeti érdeknek nevezte a cigányság ügyének megoldását.  

Balog Zoltán államtitkár 


