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Havonta megjelenı, ingyenes roma folyóirat
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Hol kezdıdik a gyakorlatban az esélyegyenlıség
Balogh Krisztián, a Békési Cigány Kisebbségi Önkormányzat képviselıje, elnökhelyettese.
Gondolatait szeretné megosztani a Roma Oldal olvasóival.
Fotó: Lakatos Gyula

- Sajnálattal vettem tudomásul, hogy bár évek
óta beszél a nagypolitika az esélyegyenlıségrıl, az egyenlı bánásmódról, a felzárkóztatásról és a minıségi
oktatásról, még sincs
ezeken a területeken
elırelépés. A romák
egyre szegényebben
élnek, és újra meg újra
Balogh Krisztián képviselı
megfogalmazódik bennük, hogy már megint
becsaptak minket. Kihasználtak, mert a szociális érzékenység csak a szavak szintén létezik.
- A kisebbségi önkormányzatnak milyen mozgásteret
biztosít a városvezetés? Van-e elırelépés?

- Programokra sokkal kevesebb juttatást kapunk,
mint korábban. Azt is észrevettem, hogy egy-egy
munkahely betöltésénél nem az iskolai végzettség
vagy a szakmai gyakorlat számít, sokkal inkább a
bırszín. Engem is köteleztek egy négyórás utca közmunkára, és ezzel kapcsolatban az az érzésem, hogy
tudatosan büntetnek minket, vélt választási csalódások miatt.
- Mire gondolsz konkrétan?

- A munkaügyi központban kérdeztem meg, hogy
hány regisztrált munkaképes felnıtt korú ember van
a városban. Így tudtam meg, hogy közel nyolcezer.
Kétségbeejtı, hogy a közintézményekben: iskola,

óvoda, kulturális központ, családsegítı szolgálat,
munkaügyi központ, Polgármesteri Hivatal, sportlétesítmények, könyvtár, uszoda, Inkubátorház, civilek
háza, öregek otthona egyetlenében sincs státuszban
illetve köztisztviselıként roma. Mintha senki sem
lenne közülünk alkalmas ilyen munkakör betöltésére.
Legyen érettségije, diplomája vagy „csak” szakmája.
Ez tudatos szegregáció és nagyon távol esik az esélyegyenlıségtıl vagy egyenlı bánásmódtól.
- Úgy érzed, a legtöbb amit egy roma elérhet, a közmunka?

- Igen, és ennek az a rossz üzenete, hogy hiába tanul
az ember, és hiába vannak céljai, jó esze. Csak a
közmunka vár mindenkire, annak is a legalja, ha roma. Mit lehet tenni? Véleményem szerint csak közös
összefogással tudunk magunk és persze gyermekeink
biztos jövıjéért építkezni. Ugyanis már nincs olyan
párt a magyar politikai palettán, amely ne ígérte volna tele a hazai cigányság zsebeit hangzatos ígéretekkel, ezért itt az idı, hogy mi magunk tegyünk magunkért.
- Te mint BCKÖ képviselıje vagy akár mint elnökhelyettese, mit teszel, illetve mivel képviseled a békési cigányságot?

- A kérdés jó, egyben jogos felvetés. Az ezzel kapcsolatos mellékkérdéseidre válaszolni fogok, de nem
most. A közeli napokban lesz egy rendkívüli ülésünk
s utána nyilatkozom többek között erre a kérdésre is
- zárta értékelését a Roma Oldal olvasóinak Balogh
Krisztián, a BCKÖ elnökhelyettese.

Egyenlı az esélyük!

Lakatos Gyula
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Nem látszatmegoldások kellenek a romakérdésben
Az Európai Parlament Regionális Fejlesztési Bizottságának ülésén a képviselık nagy többséggel
fogadták el a romák integrációjának európai uniós stratégiájához megfogalmazott bizottsági véleményt. A romastratégia a magyar elnökség egyik fı prioritás.

A kép illusztráció

Európai parlamenti képviselık javaslatára a bizottság
az egész társadalmat érintı szegénység elleni küzdelem kötelezettségére hívja fel a figyelmet - olvasható
az EU Hírlevél oldalán. Az együttélés romák illetve
a többségi társadalom közösségei között gyakran
érzékeny kérdéseket vet fel és ezeknek Európában
nagyon erıs regionális dimenziója is van. A leginkább érintett kistérségekben munkanélküliségtıl,

infrastruktúra-hiánytól, valamint leszakadástól szenvednek romák és nem romák egyaránt. A gazdasági
problémák pedig felerısítik a társadalmi feszültségeket, így a romák kirekesztése a többségi közösségbıl
gyakran a szegénység keserőségébıl fakad. „Az Uniónak és a tagállamoknak tudniuk kell, hogy a roma
közösségek segítése, társadalmi integrációja nem
történhet a társadalom többi rétegének bekapcsolása
nélkül. A munkaerıpiacra lépésnek például mindenki számára világos elınyökkel kell járnia, csak így
lehet a feketepiac és a kiszolgáltatottság ellen küzdeni. Mindazonáltal az egymás megértését, a toleranciát szolgáló programok szervezése kulcsfontosságú” írja a kommüniké. Brüsszel biztos akar lenni abban,
hogy a pénzek nem folynak el meghatározhatatlan
csatornákon, az uniós rendszer tehát az átláthatóságot, a források hatékony és célszerő felhasználását
kívánja szolgálni. Óriási lehetıség van abban, hogy
az Európai Romastratégia parlamenti jelentéstevıje a
roma származású Járóka Lívia, Fideszes képviselı.
Így Brüsszel végre hiteles iránymutatás mellett, valóban társadalmi integrációt szolgáló és felzárkózást
segítı intézkedéseket tud majd hozni. Forrás: EU Hírlevél

Meghallgatják a panaszokat a vízmővesek
A Békési Újság egyik korábbi
számában beszámolt arról, hogy
Pocsaji Ildikó önkormányzati képviselı (Jobboldali Összefogás)
megoldást keres azoknak a társasházakban élıknek a problémáira, akiket hátrányosan érint a
bekötési vízmérık és a mellékmérık

adatainak

Pocsaji Ildikó
önkormányzati képviselı

különbözete

után fizetett jelentıs költség. A képviselı asszony kezdeményezésére a Békés Megyei Vízmővek Zrt. szakemberei ellátogatnak Békésre és egy lakossági fórumon hallgatják meg az érintettek panaszait, kérdéseit,
megoldási ötleteit. A fórum április 14-én, csütörtökön 16
órától lesz a kulturális központ Kápolnatermében.
Forrás: www.bekesiujsag.hu
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Az utolsó órában vagyunk
Mikor láthatunk legkorábban eredményeket? Várnunk kell húsz-harminc évet, vagy annál
hamarabb is van rá esély, hogy valós eredmények legyenek a cigánypolitikában? Számos kérdés,
ami megválaszolásra vár. Hol tartunk valójában?
Jómagam
személy
szerint öt
éven belül
szeretnék
már eredményeket
látni.
Szeretném látni,
hogy
egyre többen vesznek részt a felsıoktatásokban és munkában is állnak,
hogy kevesebben hullanak ki az
iskolapadsoraiból. Persze, ha a
társadalom hozzáállásában akarunk változásokat elérni, ahhoz
több generációra is szükség lehet.
De már nem engedhetjük meg magunknak azt a luxust, hogy tétlenül
ácsorogjunk és egy helyben topogjunk, az elkezdésen lamentálva,
hogy hogy is kezdjük.
Az utolsó órában vagyunk! A foly-

amatot siettetni kell, ki kell dolgozni egy jól meghatározott,
határidıkkel ellátott gyakorlati
ütemtervet, amely mentén haladhatunk, mi Békés város lakói, és
persze az országunk is. Aki most
azonnal hatalmas sikereket vizionál, az csalódni fog.
A roma integráció évtizede elején
sem hittük azt, hogy majd 2015-re
csodák fognak történni. Az volt
oszágosan a terv, hogy elindítsanak egy változást, ami az alkalmi beavatkozások gyakorlatától
a hosszú távú, következetes szakpolitika felé vezet. így lett egy
átfogó országos roma stratégiánk.
Ezt mőködésbe hozni a benne dolgozóknak nem lesz könnyő, de
nem is lehetetlen feladat.
Ugyanakkor a Roma Oktatási
Alap is megmutatta, hogy igenis
lehet változtatni. De az integráció
egy folyamat, soha nincs olyan
pont, amikor egy társadalom azt

Volt békési bokszolók Gedó György társaságában
Fotó: Lakatos Gyula

Gedó György olimpiai bajnok és kétszeres Európa-bajnok ökölvívó találkozott Békésen volt bokszolókkal. Zene és egy jó ízletes pörkölt mellett beszélgettek a régi és mai ökölvívásról, érmeikrıl és nagy pofonokról.
L. Gy.

mondhatná, hogy teljesen integrálttá vált. Ez egy állandó
dialógus a többség és a kisebbségek között, és amikor eléri azt a
pontot, amikor létrejön a kölcsönös tisztelet, akkortól lehet változásról beszélni.
Mert az igazi különbség nem a
kultúrában rejlik, hanem a szociális helyzetben. Hogyha olyan
tapasztalattal nısz fel, hogy se a
szüleidnek, sem a nagyszüleidnek
nem volt lehetıségük dolgozni,
akkor ez meghatározza azt, hogy
milyennek látod felnıve a világot
és a lehetıségeid, hogy hogy is
léphetsz ki a szegénység valódi
csapdájából. Mert ma ez a valóság,
az igazi való világ. Háromgenerációs munkanélküliségrıl beszélünk. Az utolsó órákban vagyunk,
dolgozni kell együtt egymásért a
magunk és gyermekeink lehetséges s egészséges jövıképéért.
Lakatos Gyula

Nık a munkalehetıségeikrıl beszéltek
Baloghné
Herceg Rózsika
A nıknek nagyon
szőkre szabott a
munkalehetısége
ma az országban.
Talán ma „csak” a
fıállású anyaság
jöhet szóba mint munkalehetıség
nagyon sokunknak.
Surmanné
Berki Johanna
Véleményem szerint csak az alkalmi munka van. Ez
nem
megoldás.
Bár abból is egyre
kevesebb van manapság. Tanulni meg hiábavaló,
kellı végzetséggel sem kellünk.
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Együttmőködés a cigány munkavállalók
és vállalkozások támogatására
A szakmunkásképzés, valamint a cigány kis- és középvállalkozások
mőködésének a támogatása áll a középpontjában annak a stratégiai
szövetségnek, amelyet a Kereskedık és Vendéglátók Országos Érdekképviselete (KISOSZ), a Magyar Iparszövetség (OKISZ), valamint a Lungo
Drom írt alá.

Vályogvetı cigány

A roma munkavállalók a képzés
után már szakmunkásként léphetnek ki a munkaerıpiacra. A
cigány kis- és középvállalkozások
megerısítése pedig azért fontos,
mivel ık foglalkoztathatják a
körükben élı cigány embereket,
ismerve azok problémáit is.
Az OKISZ 30 szakmában képez
felnıttképzés keretében szakembereket. Az együttmüködés célja
az, hogy visszahozzák a legális
munkaerıpiacra azt a 600 ezer
embert, aki jelenleg feketén

tevékenykedik. Ebbe a programba
kívánják bevonni a cigány
munkavállalókat is. A piac nem
jön helybe, és a munkahelyeket is
az arra alkalmas vállalkozóknak
kell létrehozniuk. A szakmai
szervezetek rendelkeznek megyei
irodákkal, így ott jogi, könyvelési,
pénzügyi és egyéb tanáccsal látják el a hozzájuk forduló vállalkozókat. A szociális szövetkezés fontosságára hívták fel még
a vállalkozni akaró romák figyelmét. Ehhez ugyanis csak hét
tagra
van
szükség,
nincs
tıkekövetelmény, és az önkormányzatok megrendeléseire is
dolgozhatnak. Elınye még, hogy
könnyen mőködtethetı. A kormány is az oktatást és a
foglalkoztatást jelölte meg a roma
felzárkóztatási stratégia legfontosabb elemeinek.

Békési Újság
A Békési családok lapja
Már neten is elérhetı

www.bekesiujsag.hu

Nemzetiségi tanulmányi ösztöndíj
Az anyanyelvő és kétnyelvő nemzetiségi középiskolák diákjai által
elnyerhetı, havi 60 ezer forintos ösztöndíjat azért hozták létre, mert így
kívánják segíteni azokat a tehetséges fiatalokat, akik esetleg a lakóhelyük
távolsága miatt vagy anyagi okokból nem tudnak egyetemre, fıiskolára
menni. Az érettségi elıtti két évben havi 60 ezer forintos összeggel járó
nemzetiségi tanulmányi ösztöndíjat középiskolánként, évfolyamonként
egy diák nyerheti el. Az ösztöndíjpályázaton – az anyanyelvő és
kétnyelvő kisebbségi program szerint mőködı középfokú iskolák
ajánlása alapján – az a magyar állampolgárságú diák vehet részt, aki nyilatkozata szerint valamely nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartozik,
tanulmányi eredménye az elızı tanév végén eléri a 4,00-es átlageredményt, és más tanulmányi ösztöndíjban nem részesül – közölte a KöziForrás: romnet
gazgatási és Igazságügyi Minisztérium.
Havonta megjelenı ingyenes folyóirat

Roma Oldal
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