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Havonta megjelenı, ingyenes roma folyóirat

www.bekesiujsag.hu

Koszos udvarért ugrik a pénz
Egy nemrég elfogadott törvény
átírja a nem dolgozó aktív korúak
ellátásának szabályait. A
munkanélküliek ezentúl nem
rendelkezésre állási támogatást
(rát), hanem úgynevezett bérpótló
juttatást fognak kapni.
Az új név az indoklás szerint jobban illeszkedik „a szabályozás
filozófiájához”. A juttatás összege
továbbra is az öregségi nyugdíj mini mum marad, de a
folyósítás feltételei keményebbek
lesznek. A jogosultság feltételeit
nem kétévente, hanem évente
vizsgálják felül, és csak az
kaphatja meg ezt a pénzt, aki az
ellenırzés elıtti egy évbıl legalább harminc nap munkaviszonyt tud igazolni. A harminc
napba beleszámít az egyszerősített
foglalkoztatás, a háztartási munka,
a munkaerı-piaci programban és
képzésben való részvétel, ha az
legalább fél évig tartott. Ha a
harminc nap nem jön össze, figyelembe veszik azt is, ha valaki
közérdekő
önkéntes
tevékenységet folytatott.
A törvény megengedi a helyi

önkormányzatoknak, hogy a bérpótló juttatásra rászorulóknak még
egy plusz feltételt írjanak elı: a
lakókörnyezet rendben tartását. A
lakókörnyezet alatt a törvény az
illetı által lakott lakást vagy
házat, annak udvarát, kertjét, a
kerítéssel kívül határos területet,
járdát érti. A rendben tartás pedig
a törvény szerint azt jelenti, hogy
biztosítani kell az ingatlant állagát, rendeltetésszerő használhatóságát és higiénikus állapotát.
A bérpótló juttatásra jogosultaknak munkaügyben ezentúl nem
az önkormányzatokkal, hanem a
munkaügyi kirendeltségekkel kell
együttmőködniük, mert januártól
az egész közfoglalkoztatási
rendszer átalakul. Megszőnik a
közhasznú foglalkoztatás
támogatása, a közcélú munka, a
közmunka. A foglalkoztatáspolitikáért felelıs államtitkár,
Czomba Sándor október végén
mutatta be a Nemzeti
Közfoglalkoztatás Programjának
vázlatát, ehhez igazodik a törvénymódosítás is. A közfoglalkoztatásnak Czomba szerint alapvetıen négy új típusa lesz: országos

A kép illusztráció

közmunkaprogramok, önkormányzati teljes és részmunkaidıs
közmunka, valamint vállalkozók
közmunka támogatása. Az új
rendszert egy kormányrendelet
részletezi majd.
A törvény megpróbálja arra ösztönözni az álláskeresıket, hogy a
lakóhelyüktıl eltérı településen
vállaljanak munkát. Akik így
tesznek, és még azelıtt kapnak
munkát, hogy lejárna az álláskeresési járadék folyósítási ideje, a
maradékot egy összegben megkapják. Olvasható a romnet hírportál oldalán.

Lakatos Gyula

Elvált szülık felezhetik a családi pótlékot
Képünk illusztráció

Az elvált szülık felezhetik a
családi pótlékot

A családi pótlékot a fıszabály
szerint csak az egyik szülı veheti
fel. Írja a romnet internetes portál.
A törvénymódosítás az elvált szülık
esetében lehetıvé teszi az osztozkodást. Ha jogerıs bírósági döntés,
vagy akár egyezség alapján a szülık
egyenlı idıszakokban felváltva
gondozzák a gyereküket, a családi
pótlékra 50-50 százalékos arányban
mindkét szülı jogosult.
L.Gy.
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Békési Újság
Minden békési család lapja
Már neten is elérhetı:
www.bekesiujsag.hu oldalon
Békési Újság a békési
családok lapja

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

Kulturális Központ
Békés
Jantyik Mátyás u. 23-25.

www.bekesikultura.hu

Balog: kiemelt támogatás a hátrányos
helyzetőek ösztöndíjára és lakhatására
A 2011-es költségvetésben kiemelt összeg áll majd
rendelkezésre a hátrányos helyzetőek ösztöndíjára, és fokozottan támogatni akarja a kormány a lakhatási
körülmények javítását is.
Errıl Balog Zoltán társadalmi
felzárkózásért felelıs államtitkár
beszélt a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem
európai éve záró rendezvényének
szünetében. Az Útravalóprogramban és roma ösztöndíjprogramokra a Nemzeti
Erıforrás Minisztérium, valamint
a Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium költségvetésében
csaknem 3 milliárd forint áll majd
rendelkezésre, a lakhatási
körülmények javítására pedig
mintegy 4,5 milliárd forint juthat
uniós forrással együtt - fejtette ki.
Az államtitkár a lakhatási
körülmények javítását célzó programról elmondta: ezen belül

olyan programok indulnának,
amelyekben az emberek saját
lakáskörülményeik javításán maguk dolgoznak. Ehhez képzéseket
is kapcsolnának a jövıben.
(Forrás: romnet)

Balog Zoltán társadalmi
felzárkózásért felelıs államtitkár

Egyetértésben: romastratégiára van szükség
Az EP Állampolgári Jogi, Bel és
Igazságügyi Bizottságának közmeghallgatásán mutatták be a
Járóka Lívia európai parlamenti
képviselı (Fidesz) által készített,
a romák társadalmi befogadását
célzó uniós stratégiával kapcsolatos jelentést.
A közmeghallgatáson jelenlevık
egyetértettek: összeurópai prioritás a romák társadalmi befogadásának elımozdítása és egy európai
romastratégia megalkotása. A dokumentumnak definiálnia kell az
egyes prioritásokat és célkitőzéseket, továbbá létre kell hoznia egy
pénzügyi eszközt, amely ezeket a
kitőzött célokat leghatékonyabban
megvalósító projekteket támogatja. Járóka Lívia hangsúlyozta,
hogy a stratégiának az etnikai hovatartozás helyett a közös gazda-

Járóka Lívia uniós képviselı
sági jellemvonások alapján kell
meghatároznia célközönségét,
valamint, hogy egy, a leszakadó

mikrorégiókat felmérı uniós válságtérkép alapján szükséges kezelnie a társadalmi kirekesztés
területi jellegét. Viviane Reding,
az Európai Bizottság alelnöke kijelentette, hogy a romák társadalmi befogadásának kérdése az Európai Unió megkérdıjelezhetetlen
prioritása. Reding hangsúlyozta,
hogy támogatni szándékozik Járóka Lívia legtöbb javaslatát. Megerısítette: mivel a romák integrációja közös európai cél, ezért a
stratégiának mind a huszonhét
tagállamra ki kell terjednie. Balog
Zoltán társadalmi felzárkózásért
felelıs államtitkár a közelgı magyar soros elnökség nevében kiemelte, hogy a stratégia hitelessége érdekében a tagállamoknak
területi és szociális mutatók alapján meghatározott vállalásokat
kell tenniük. (Forrás: EU Hírlevél)
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Roma nagykoalíció alakult az OCÖ székéért
Az új választási szövetség, új szakmai programokkal, koncepciókkal, következetes
politikai képviselettel, kívánja megtestesíteni a hazai romák érdekképviseletét, AbaHorváth István vezetésével Farkas Flórián nélkül. Az új szövetség célja, hogy közösen képviseljék a cigányág érdekeit.

Aba-Horváth István, a választási
szövetség elnök jelöltje

Engedett a magyarországi cigányság követelésének a Magyarországi Cigányok Országos Fóruma

(MCF), a Roma Polgári Tömörülés (RPT), a Roma Polgárjogi
Mozgalom BAZ- Megyei Szervezete (RPM), a Cigány Szervezetek
Országos Szövetsége (CSZOSZ),
valamint a jelölteket állítani tudó
közel egy tucat roma szervezet,
akiknek összefogásával 3000 fıre
tehetı az újszövetséget alkotó
elektorok száma.
Mindezen tervek megvalósításához a választási szövetség egyetértésben Aba – Horváth Istvánt, a
Hajdú – Bihar Megyei Közgyőlés
Fidesz képviselıjét, Nemzeti és
Etnikai Tanácsnokát, a Megyei
Cigány Kisebbségi Önkormányzat
elnökét kérte fel, hogy a 2011. évi
Országos Cigány Önkormányzati

választás során legyen az új szövetség listavezetıje és elnökjelöltje. Céljaink elérése érdekében a
személyes sértıdöttségeket félre
kell tenni, mert a roma közösség
érdeke mindennél és mindenkinél
fontosabb, a cigányság mai társadalmi helyzete ezt kívánja. Kiállásból példát kell mutatunk, mert
ezzel tartozunk ıseinknek és ez
lesz gyermekeink öröksége, jövıje. Várjuk minden cigány képviselı csatlakozását, támogatását, aki
egyetért céljainkkal függetlenül
attól, hogy mely szervezet színeiben szerzett mandátumot, mert
mindenki fontos, mindenki számít,
mindenkire szükségünk van – közölte Aba-Horváth István.
Lakatos Gyula

Drágul a gyermekétkeztetés
A bölcsıdékben a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az
élelmezés nyersanyagköltsége plusz a nyersanyagköltség legfeljebb 50
százalékát kitevı rezsiköltség egy gyerekre jutó napi összege lesz. Eddig
csak a nyersanyagköltséget kellett megfizetni, a rezsibıl semmit. A drágulás
az eredeti törvényjavaslat szerint érintette volna az óvodákat és iskolákat is,
de egy elfogadott módosító javaslat leszőkítette a drágítást a bölcsıdékre. A
leginkább rászoruló családok gyerekei ingyen ehetnek a bölcsiben, az oviban és az iskola elsı hét évfolyamán, 2011-tıl a törvénymódosítás kiterjeszti
az ingyenességet a rászoruló nyolcadikosokra is.
Forrás origo.hu

A fotó illusztráció

Békési emberek újévi fogadalma 2011-re
Unyatyinszki
Izabella:
Nem szoktam
újévkor fogadni
semmit, lévén,
hogy úgysem tartanám be. Véleményem szerint ez is egy év,
amit majd egy másik követ. S így
tovább, míg múlnak az évek.

Farkas
Ramon:
Jó dolognak tartom ha valaki fogadalmat tesz, és
tanul az elmúlt
évek hibáiból. Szeretnék idén
többet odafigyelni a családomra
és az embertársaimra. Ezen felül
a hitem is jobban szeretném gyakorolni, több idıt ráfordítani.

Herceg
Roland:
Nem nagyon
szoktam ilyen
jellegő fogadalmakat tenni,mert
általában nem
tartom be. Ez évben talán a dohányzásról leszokom! Vagy a
drágulás hozza meg,ezt az
eredményt. Meglátjuk.
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Békési romák
lapja a neten
www.bekesiromak.lapja.hu internetes oldalon. A tartalomból: hírek a
roma közéletbıl, események képgalériái, 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!

A békési romákat külön is érdekelheti, hogy benne Milák
Brigitta egyik szép története is
olvasható, melyet a festını
alkotásainak reprodukciói tesznek még szemléletesebbé. A
kiadvány árát a kiadó Családért
Alapítvány nem emelte, az továbbra is 750 Ft. Kapható a
következı helyeken: Békési
Könyvtár, Antikvárium, Barta
kisposta, Fa-Kuckó játékbolt,
Omniához közeli újságos pavilon, Juhos Fotó, Photo Hall,
Cerka papírbolt, Nyugdíjasok
Háza, Kis Madzagos Bolt, Fekete-fehér Butik. Továbbá a
református, a római katolikus
és a baptista templomok, imaházak iratterjesztése.

Fotó: Gazsó János

Számos cikk és kép galéria várja
látogatókat a

Korlátozott példányszámban még
kapható az idei Kalendárium

Lakatos Gyula

Beszámolt a Romaügyi Koordinációs Tanács
A decemberben tartott testületi ülésen a
beszámolót a képviselı-testület elfogadta

Havonta megjelenı ingyenes folyóirat

vezését, és a beiskolázási
ösztöndíjat. Utóbbi húsz cigány gyermeket érintett, számukra összesen 60 ezer Ft
értékben tanszereket adtak.
Céljuk továbbá a közrend
védelme és vandalizmus
megakadályozása. Buszkísérıt alkalmaznak az iskolabuszokon a neveletlen gyerekek
miatt, és Kovács Gusztáv
személyében parkır vigyázza
a nemrég felújított fıtéri játszótér játékainak épségét este
nyolcig (éjszaka a nemzetıröknek kell fellépniük a
vandálokkal szemben).

Két év helyett újra három évig
jár a gyermekgondozási segély,
de szigorodnak a folyósítás
feltételei. Eddig a törvény csak
azt kötötte ki, hogy aki gyest
kap, a gyerek egyéves koráig
nem folytathat keresı
tevékenységet, de ezután már
korlátozás nélkül lehetett dolgozni. A módosítás bevezeti azt
a szabályt, hogy a gyesen lévı a
gyerek egyéves kora után csak
heti maximum harminc órát dolgozhat. Bıvebben a
www.bekesiromak.lapja.hu
oldalon olvshatnak.
L.Gy.
A fotó illusztráció

Legutóbbi, még december
közepén tartott ülésén Békés
Város Képviselı-testülete
elfogadta a Romaügyi Koordinációs Tanács éves beszámolóját. Az évente félmillió
forintból gazdálkodó szervezetet a legtöbben a munkanélküliségbıl adódó szociális
gondokkal és más személyes
ügyekkel keresik fel a fogadóórán minden munkanapon
elérhetı hivatalvezetıt, Varga Zsoltot. A megvalósul
programok közül az elıterjesztı Mucsi András képviselı kiemelte a roma hagyományırzı fızınap megszer-

Újra három évig jár
a gyes

Forrás: bekesiujsag.hu
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