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Havonta megjelenı, ingyenes roma folyóirat
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Miért kell üdülıhasználati díjat fizetni Dánfokon?
Fotó: Szegfő Katalin

Az üdülıhasználati díj bevezetésére elsısorban vendégeink zavartalan és biztonságos pihenése érdekében van
szükség. Így tudjuk biztosítani mindazokat a szolgáltatásokat, melyeket joggal elvárnak tılünk a vendégek –
nyilatkozta lapunknak Koszecz Sándor.
A Dánfoki Üdülıközpontot mőködtetı Békés Városi Kulturális Központ igazgatója kifejtette, hogy természetesen
nem szeretnének kizárni senkit a kulturált szórakozás és
pihenés körébıl, ezért megalkották kedvezményrendszerüket is. Ennek értelmében a Békés Kártyát felmutatók az
üdülıhasználati díjnak csupán az ötven százalékát fizetik,
vagyis kétszáz forintba kerül a kártya felmutatójának és
még plusz két kísérınek, tehát egy kártyával összesen
három személy vásárolhat fejenként kétszáz forintos belépıt. További kedvezményükkel, a családi bérlettel azt
kívánják megoldani, hogy a családok gondtalanul és takarékosan pihenhessenek. A bérlet egy szezonra váltható
meg, és korlátlan számú belépésre jogosít. Egy bérletet
legfeljebb négy fı, legalább egy felnıtt kísérıvel veheti
igénybe. A bérlet névre szóló, ára a teljes szezonra ötezer
forint, és egy ezer forint értékő Békés Kártyát ajándékba
adnak. Ha az illetınek van már Békés Kártyája, akkor a
kártya árát adják ajándékba. A családi bérlet az üdülıközpont bejárati recepcióján vásárolható meg. Koszecz Sán-

A megnyitott dánfoki üdülıközpont vár minden fürdızni vágyó vendéget, megújult környezetben.
dor hangsúlyozta továbbá, az üdülıhasználati díj bevétele
az üdülıközpont és a szabad strand mőködéshez járul hozzá. Így például vízi mentıket alkalmaznak, tisztán tartják
a partszakaszt, a mosdókat és zuhanyzókat, illetve elvégzik a szükséges javításokat.
Az üdülıhasználati díj bevétele nélkül nem tudnák a jelenlegi szinten mőködtetni a létesítményt - tette hozzá.

Szolnok megye gólkirálya Horváth Sándor

28 bajnoki mérkızés, 29 bajnoki gól - ez Horváth Sándor termése
az idei bajnokságról. Így méltán nyerte el Szolnok megye gólkirályi címét Horváth Sándor, aki jelenleg a Túrkeve FC labdarúgója.
Lakatos Gyula
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„Egy nagy elıadás az életem”
2010-ben Békésen volt egy színjátszó tábor a kulturális központban. Itt ismertem meg Pocsaji Ildikó tanárnıt és színjátszó csoportját. Emlékszik vissza a még mindig csak tizenéves ifjú színi elıadó, ifj. Antóni Gyula. Gyuszi családjával Békésen lakik népes családjával, a hatból ı a második
gyermek. A Szegedi Kis István Református Gimnázium elsıs diákja, aki igen dicsérendı tanulmányi eredménnyel büszkélkedhet.
Fotó: Lakatos Gyula

addig is nagyon sokat kell még
gyakorolni és sok-sok fellépésen
is rutint szerezni.
- Apropó fellépés! Hol lehet benneteket megnézni?
- Nemrég Bélmegyeren adtuk elı
a Macska duettet, jó visszhangja
volt a darabnak. Egyébként fıleg
megyei településekre jutunk el
fellépéseinkkel.
Lakatos Gyula

NÉVJEGY

Ifj. Antóni Gyula színjátszó szakkörön társaival próbál
- Mióta szerepelsz a színjátszó
csoportban?
- Közel egy éve vagyok a csoport
tagja, nagyon szeretem a színjátszást, és persze a társakat is, akik
egybıl elfogadtak, vagyis befogadtak és sokat segítenek a próbákon.
- Milyen szerepekben játszol és
melyik a kedvenc darabod?
- Játszom például a Jézus születésében, vagy a Macska duettben,
de kedvencem a Mátyás király

lopni jár címő könnyedebb darab,
ahol a fıszereplıt, azaz Mátyás
királyt alakítom.
- A késıbbiekre nézve van komolyabb terved is a színjátszással?
- Igen, nagyon megkedveltem.
Tetszik minden: a próba, a fellépés, az utazások, a jövés-menés,
sürgés-forgás. S az érettségi után,
ha sikerül, felvételizni szeretnék
egy színi tagozatra, esetleg ilyen
irányú fıiskola is szóba jöhet. De

Név: Antóni Gyula
Foglalkozása: tanuló
Kedvenc itala: Sprite
Kedvenc színésznıje:
Jennifer Lopez
Kedvenc színésze:
Robert Padson
Kedvenc színe: kék
Hobbi: számítógépes
játékok, netezés
Sport: foci
Kedvenc csapata:
Real Madrid
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KI SZERETI IGAZÁN A HAZÁJÁT?
Egy „cigány” magyar, aki éli
a cigányok életét, és közben
nem felejt el magyarnak lenni… Mit jelent hazaszeretınek lenni?
Származásunkat nem feledni, a
hagyományokat megırizni és
közben beilleszkedni a társadalomba. Nos, véleményem szerintem, az elıbb soroltak ezerszer többet érnek, mintha valaki „csak” a születésénél
fogva tartozik a többség közé. Szerintem nincs jelentısége a származásnak a haza szeretetében! Mint
ahogy nincs jelentısége a szem vagy bır színének
sem. Cigány és nem cigány képviselıinkbıl, kisebbségi vezetıkbıl (tisztelet a kivétel) gyakran hiányzik
a hazaszeretete, vagy épp az adott származásuk felvállalása. Azt érzem, hogy önös érdekektıl vezérelve
éppen ık azok, akik mélyítik a különbségeket és rombolják az általunk épített hidakat a két társadalom
között.
A romák kiélezett helyzetén csakis a pozitív példák
segíthetnek. Azok a cigány emberek, akik vállalják

származásukat, jó példát mutatnak életükkel és munkájukkal a sajátjaiknak, de a többségi társadalom tagjainak is. Csak meg kellene látni ezen személyeket!
Hisz a negatív példákra hamarabb felkapja a fejét
mindenki és általánosít: lopunk, csalunk, ingyen
élünk, az önkormányzatok tartanak bennünket, stb.
Mintha ugyanez a probléma a többségi társadalmat
nem érintené. Ott senki sem alkoholista, nem lop,
csal, mindenki adófizetı állampolgár. Bankot sem
rabolnak, nem gyilkolnak, de még büntetve sem volt
a többségi társadalomhoz tartozó ember, soha?! Viszont a cigány csak akkor érdekes, ha megbotránkoztat. Ha jót cselekszik, még tudomást sem vesz róla
senki.
Pedig a jó roma példákkal lehetne a két társadalom
között húzódó szakadékot szőkíteni. Ki ne érezte volna valaha, hogy ismernünk kellene azon népeket, fajokat, kik egyazon haza levegıjét szívják magukba?!
Pláne akikkel évszázados együttlét csatol egybe,
mondhatnám elválaszthatatlanul. S vajon ismerjük-e
ıket igazán? Bizony itt van az ismerkedésnek az ideje. Hiszen tudjuk: „Az ember azzá lesz, amivé magát
teremti.”
Lakatos Gyula

Stadion- és gátépítı közmunkások?!
Határozott távlati elképzelésekrıl és homályos közeli célokról egyaránt hallani a teljes hivatali átszervezés alatt álló közfoglalkoztatási rendszert illetıen. Várhatóan július elején kísérleti jelleggel
elindul néhány beruházás, amelyekben közmunkások is részt vesznek, konkrét nagyberuházások
tervei azonban csak 2012-re vonatkozva lehetségesek.
Már hallani az ellenzék károgását, hogy az új köz- már júliusban megkezdıdik, de további részletek
L.Gy.
munkaprogramban munkatáborokat hoz létre a kor- egyelıre nem ismertek.
mány, ahol egyenruhások felügyelik a rendet. A kormány terve nem ez. Hanem – amit tudni lehet róla 180 napban maximálnák az álláskeresési járadék folyósítási idejét a jelenlegi 270 helyet. Emellett részben megszőnik az álláskeresési segély. Tavaly csaknem 600 ezer nyilvántartott álláskeresı volt Magyarországon, ebbıl 184 ezren kaptak álláskeresési járadékot és segélyt, bérpótló jutatásra pedig 186 ezren
voltak jogosultak. A költségvetésbıl tavaly összesen
70 milliárd forintot költöttek támogatásra, illetve segélyekre. Elképzelések szerint 300 ezer ember térhet
vissza a munka világába, a közmunkások pedig bizonyos feltételek között bérelt munkaerıként is dolgozhatnak. Állami óriás beruházásokon is bevetnék a
közmunkásokat. Ha az ehhez szükséges utazás meghaladná a három órát, úgy a brigádok utaztatását, elszállásolását is megoldanák, állami finanszírozásban. A jövıben akár a stadionépítésen, vagy a gátakon is
Mindezekrıl a kormány közeli Magyar Nemzet ír, lehetnek közmunkások, amennyiben elfogadásra
hozzátéve, hogy az említett munkák „tesztüzeme” kerül az új kormányrendelet.
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A legnagyobb telefonos csalás
Az egyik nagy mobilszolgáltató megerısítette a hírt, amely egy terjedı és újfajta bőncselekményrıl szól. A bőncselekmény folyamata a
következı: a mobiltelefon kijelzıjén megjelenik egy nem fogadott
hívás. Erre az értesítésre
sor kerülhet anélkül is,
hogy a telefon megcsörrenjen. A mobiltelefontulajdonos, miután megnézte, hogy milyen számról van szó, és ha a
hívószámok a következık: +39., +390., +391., +392., +393., +394.,
és mindjárt kitörli a számot, abban az esetben további következménye nem lesz, de ha felhívja ezt a számot, a bőnözık áldozatává válik. Egyetlen hívással akár több ezer eurós költsége keletkezik.
Ugyanis ha jelentkezünk ezekre a számokra, nincs lehetıség rá,
hogy megszakítsuk a vonalat. Európában már több ilyen történt, sajnos hozzánk is eljött. A Belügyminisztériumtól kapott információk
szerint már több ilyen eset történt nálunk is.
L.Gy.

Békési romák
lapja a neten
Számos cikk és kép galéria várja
látogatókat a
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 országos roma honlapok. Érdemes meglátogatni!

„Akik ki akarnak kitörni, azokat kell segíteni”
Balog Zoltán a magyar kormány társadalmi felzárkózásért felelıs államtitkára szerint ki kell törni az iskolázatlanság, a munkanélküliség és a segély világa ördögi
körébıl.

Havonta megjelenı ingyenes folyóirat

re öröklıdik. Azok a cigányok, akik tanulni és dolgozni akarnak, megadjuk ezt a lehetıséget. Ezt az
akarást fel kell ébreszteni, meg lehet tanítani – ezeket a szavakat Balog Zoltán felzárkózásért felelıs
államtitkár mondta a magyar EU elnöki félévben
célkitőzésként megfogalmazott romafelzárkóztatásról.
L. Gy.

Roma Oldal

A fotó illusztráció

- Egyrészt a tiszta beszéd, másrészt a kidolgozott stratégia gyakorlati megvalósítása, harmadrész pedig a cselekvési terv
anyagi hátterének biztosítása. Mi
ezt a három kritériumot egyszerre próbáljuk alkalmazni Magyarországon. Egyértelmően és
ıszintén kell fogalmaznunk a
Balog Zoltán
romakérdésben, romáknak és
államtitkár
nem romáknak egyaránt. Világossá kell tenni, hogy nem egyszerően egy elmaradott népcsoportot akarunk megsegíteni, hanem az
egész nemzet jövıjét szolgálja a stratégia. S azt is
egyértelmővé kel tenni, hogy a romák aktív együttmőködése nélkül nem juthatunk elıre. A politikának egyidejőleg vannak etnikai és szociális jellegő
feladatai. Meg kell törnünk a cigányság körében azt
a rossz generációs folyamatot, ki kell törni abból az
ördögi körbıl, amelyben az iskolázatlanság, a munkanélküliség a segély világa nemzedékrıl nemzedék-

www.bekesiujsag.hu

