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Aki nélkül ma nem sikeres a roma stratégia
A cigányság mára az egyetlen
társadalmi csoport, ahonnan még
érdemi politikai erıforrást és szavazatott tud nyerni a Fidesz.
Ugyanakkor az egyetlen a szövetségen belül, amelyiknek a politikai kiszolgáltatottsága nem nıtt,
hanem csökkent a Fidesszel
szemben. Erre a Lungo Drom
vezére még a tekintetben is figyelt, hogy semmilyen anyagi
segítséget nem várt a mostani
választások elıtt a „nagy testvértıl”.
Mindez együtt Farkas Flóriánra és
a Lungo Drom egészére nagy felelıséget is ró. Farkas, ha tetszik, ha
n e m, ma a r o má k „ mi niszterelnöke”, aki nélkül sem
sikeres roma stratégia, sem gyıztes Fidesz-szövetség nincs.
Ugyanakkor politikai sikerességének egyetlen záloga van, ha húsz
év után végre valódi eredményeket ér el. A cigány-magyar együtt-

élés mindenapjaiban kell beállnia
olyan pozitív változásnak, amely
széles társadalmi körben is elfogadottá teszi Farkas szándékát: nem
lehet kriminalizálni a cigányság
társadalmi megítélését. Ha a Fidesz-kormány belátja, hogy
unikális lehetısége van a mély,
strukturális változások végrehajtására a Lungo Drom által, és belátja, hogy mind társadalmi program,
mind politikai erı szempontjából
a kormánynak és a Fidesznek
mostantól nagyobb szüksége van
a Lungo Dromra és Farkasra, mint
fordítva, akkor jelentıs munka
kezdıdhet el a rég várt roma integráció megvalósítására.
A nagy gyızelem után azonban
Farkas Flóriánnak is tudnia kell: a
politikusi népszerőség illékony.
Ugyanakkor ha jól, hasznosan és
eredményes programok mentén él
jelentısen megnövekedett és független hatalmával, akkor nemcsak
a romák, hanem az ország szem-

pontjából is történelmi jelentıségő
politikussá válhat. De ez ma még
csak esély, a munka még hátra
Lakatos Gyula
van.

Farkas Flórián,
a Lungo Drom elnöke

Ne feled!
Már az interneten is
Még több kép és hír
a békési cigányságról
www.bekesiromak.lapja.hu
oldalon található

Kellemes kikapcsolódást és hasznos
olvasást
www.bekesiromak.lapja.hu
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2011-es közfoglalkoztatás január 10-tıl indult
A közmunka program átszervezését követı átmeneti idıszak után január 10tıl indult el Békésen a rövid idıtartamú, négyórás közfoglalkoztatás.
Fotó: Lakatos Gyula

Az új idevonatkozó feltételek szerint a Békési
önkormányzat háromszor pályázhat egy évben. Az elsı pályázat benyújtása már megtörtént, így januárban akár 52 fıt állíthatnak
munkába. Békés Város Önkormányzat havonkénti ütemezésben tervezte meg a bérpótló juttatásban (a jutatást igénylık vonhatók be a
közfoglalkozásban elsısorban) lévı aktív korú
munkavállalók foglalkoztatását. Az elsı félév
végére a foglalkoztatottak száma 392 fıt is
kitehet. Az esedékes második pályázat benyújtása az év második felében történhet meg
ugyanennyi fıre vonatkozóan. Az önkormányzat a harmadik pályázatot csak abban az esetben szándékozik benyújtani, ha a bérpótló juttatásban részesülık száma a tervezettnél maLakatos Gyula
gasabbra emelkedik.

Békési közmunkások járdarakás közben, a kép
korábban készült

Játszóház leendı elsısöknek
A Békési Kistérségi Iskola január 22-én,
szombaton játszóházat rendezett a leendı
elsısök számára.
Fotó: Apáti -Nagy Lajos

A szeptemberben iskolába lépı
gyermekek és szüleik részére rendeztek játszóházat nemrégiben a
Békési Kistérségi Általános Iskola pedagógusai. A Sportcsarnokban sokféle játékos foglalkozás
várta a leendı kisiskolásokat. A
játékos foglalkozások keretében
volt álarc és csákó készítés,
origamizni is lehetett, továbbá
arcfestés, énes és tánc, tekézés,
mini kosárlabda, kötélhúzás,
trambulin, és még számítógépes
játék várta a kilátogató gyerekeket. A kis nebulók megismerkedtek a tagiskolák leendı tanítóival,
ahol észrevétlenül is tanultak,
ügyesedtek a résztvevık.
Lakatos Milán leendı elsı osztályos
ismerkedik a feladatokkal.

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

Békési Újság
Minden békési család lapja
Már neten is elérhetı:
www.bekesiujsag.hu oldalon
Békési Újság a békési
családok lapja

Kulturális Központ
Békés
Jantyik Mátyás u. 23-25.

www.bekesikultura.hu
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Roma tehetségmőhelyek
roma tehetségsegítık
támogatása
A Pályázatfigyelıben közzétett kiírás
(NTP-OKA-XXIII.) hozzá kíván járulni a 2010/2011.tanév második felében (2011. február 15- 2011. június
15-ig) a roma tehetséggondozó mőhelyek sikeres megszervezéséhez és
mőködtetéséhez, továbbá személyi és
tárgyi feltételeinek megteremtéséhez,
a roma fiatalok tehetségsegítıvé válásához, valamint a programhoz kapcsolódó Tehetségnap szervezéséhez.
Bıvebben: www.pafi.hu.

L. Gy.

Csillag születikben a Number One zenekar

A zenekar három tagja jól ismert zenész, lapunkban
is többször szerepeltek. A korábbi DPM tagok: Herceg Dávid, Rácz Zoltán, és Szabó Mihály zenéltek
már Molnár Ferenc Caramel elıtt, vagy Notár
Maryvel, és több neves hazai zenekar társaságában is
különbözı rendezvényeken léptek fel. A fiatal zenei
formáció csak a Csillag születik kedvéért állt ebben a
formában össze, és változtatták meg nevüket Number
One-ra. A zenei stílus mit sem változott a DPM-hez
képest viszont bejött a név és a plusz egy fı változás,
Duda Zsolt személyében, mert a fiúk újabb meghallgatáson vehetnek részt Budapesten. Sikerüket és lendületüket mára már zenei producer is segíti Prorock
Péter „DJ Money” személyében.
Lakatos Gyula

Fotó: DPM

A közelmúltban Budapesten az Arany János Mővelıdési Központban zenéltek s méretették meg magukat a Békési és Mezıberényi fiatalok.

A képen Herceg Dávid, Rácz Zoltán, és Szabó Mihály
Number One zenekar, a képrıl hiányzik Duda Zsolt

Békési emberek a Number One zenekarról
Bodóczki
János:
Errıl nem hallottam, ettıl függetlenül jó dolognak
tartom, hogy versenybe álltak. Ki
tudja? Még akár mi is lehet belıle. Nagy szó lenne Békésrıl oda
kerülni. Csak hajrá a fiataloknak.

Herceg
Timoteus:
Mint a zenekar
egyik tagjának a
testvére örülök és
szorítok is Dávidért
és a fiuk sikerének. De óva is intem ıket hisz
többségben ık hit gyakorlott emberek.

Lakatos
Gyuláné:
Mivel egy adott
közösségi csoporthoz tartozunk, így erkölcsileg is kötelezı
az ember támogatása. Hát még
ha tehetségesek mint a
Number One nevő zenekar.
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A kormány érdeke, hogy az OCÖ-nek hitele legyen
Balog Zoltán államtitkár szerint az elızı Országos Cigány Önkormányzat (OCÖ) lejáratta a magyarországi cigányságot, ezért a testület elsı és legfontosabb feladata, hogy visszanyerje hitelét.

Havonta megjelenı ingyenes folyóirat

Roma Oldal

Számos cikk és kép galéria várja
látogatókat a
www.bekesiromak.lapja.hu
internetes oldalon.
A tartalomból: hírek a roma közéletbıl, események képgalériák, 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!

Újabb képviselı
mondott le
Mint ismert,
korábban
egészségügyi
problémáira
hivatkozva
lemondott
a
békési kisebbségi
önkormányzat egyik
tagja, Fekete
Mihály.
Az ı helyére
Kiss Istvánné Vári Valéria került az
ide vonatkozó törvénynek megfelelıen. Nemrég Farkas Mihály is lemondott, így az októberi kisebbségi
szavazás 6. legtöbb szavazatott kapó
korábbi elnök, Czinanó Tihamér
(képünkön) léphetett a kisebbségi
testületbe, mint képviselı.

Fotó:Lakatos Gyula

A társadalmi felpolitikusnak” titulálva azt mondzárkózásért feleta: a magyar kormány Farkas
lıs államtitkár az
nélkül nem lehet sikeres, progOCÖ csütörtöki
ramja nem valósulhat meg, és ez
budapesti
f o r d í t v a i s i ga z .
alakuló
„Egymásra vaülését kögyunk ítélve” vetıen, a
jelentette
ki,
Balog Zoltán
grémium
hozzátéve,
elıtt a testület elmúlt nyolc év nincs alternatíva, mert ha valópolitikájára és arra utalva, hogy ban segíteni akarnak a cigánysáa volt elnök, Kolompár Orbán gon, és sikertörténetet elérni, az
bírósági tárgyalása miatt nem csak közösen valósulhat meg. A
vett részt az alakuló ülésen, úgy társadalmi felzárkózásért felelıs
fogalmazott: olyan korszak zárul államtitkár azt mondta: büszke
le, amelyre senki nem lehet arra, hogy a Fidesznek több mint
büszke, inkább szégyenkezni tíz éve van egy szövetségese, a
kell, mert az elızı testület lejá- Lungo Drom, és az elmúlt
ratta a cigányságot. „Ki kell ér- nyolcévi ellenzékiség tovább
tékelni az elmúlt nyolc évet, erısítette a szövetséget. Balog
hogy a hibákból tanuljunk, a Zoltán a kormány és a Fidesz
bőnösöket, ha vannak, el kell nevében is visszautasította azoszámoltatni” - mondta. Hozzá- kat a vádakat, hogy Farkas Flóritette: a kormány abban érdekelt, án és az általa vezetett szervezet
hogy az OCÖ-nek hitele legyen. a kampányban bármilyen támo„Van erı a cigányságban, hogy gatást kapott volna. Mint fogalmegtisztuljon, és saját maga sze- mazott, egy tisztességes küzderezze vissza a hitelét” - fogalma- lemben és választáson elért eredzott az államtitkár, hozzátéve, a mény alapján kell képviselni a
megtisztulás nem egyik pillanat- cigányságot, mert a képviselık
ról a másikra történik, vannak „hidat képeznek a kormányzati
állomásai. A munka az OCÖ akarat és a cigányság között”, és
hivatalának átadás-átvételével a partnerség „nem Bólogató Jákezdıdik, majd a tisztességes nosokat” jelent. Az 53 tagú tesdöntések meghozatalával folyta- tületben a január 9-i elektori
tódik. „Ez egy út, hosszú út, voksolás eredményeként a FarLungo Drom” - mondta Balog kas Flórián vezette Lungo Drom
Zoltán, utalva a kisebbségi vá- kapott többséget, és 37 képviselasztások gyıztes szervezetének lıt delegálhatott a testületbe,
nevére, amely cigány nyelven a míg a rivális szervezet, az OCÖhosszú utat jelenti. Balog Zoltán t eddig irányító Kolompár Orbán
szavai szerint az elızı testület vezette MCF 16 mandátumot
képviselıinek büntetıügyei és a szerzett. A csütörtöki mandácigányság „borzalmas helyzete” tumátvétel után a közgyőlés 52
miatt nincs oka senkinek ünne- igen szavazattal, egyedüli jelöltpelni, de a kisebbségi választá- ként Farkas Flóriánt választotta
sokkal új korszak kezdıdik. Far- elnöknek; megbízatása négy évForrás: romnet
kas Flóriánt „példátlan sikerő re szól.

Békési romák
lapja a neten

L. Gy.

www.bekesiujsag.hu

