
Békés Kártyával olcsóbb a strandolás.  

A Dánfoki Üdülıközpontot január elseje óta a városi 
kulturális központ üzemeltetni. A vezetıség célja, 
hogy újra olyan közkedvelt pihenıhely legyen, mint 
amilyen a hetvenes-nyolcvanas években volt. A sze-
zont egy gyermeknapi családi piknikkel és koncer-
tekkel nyitották május 28-29-én. Bár a Torony Band 
együttes koncertjét a felhıszakadás miatt félbe kel-
lett szakítani, a másnapi gyermeknap igazán jól sike-
rült. A programok kishalfogó-verseny, gyermekfoci, 
twister party, egyéni és családi játékos ügyességi 
vetélkedık, játszóházi foglalkozás is szerepelt. A 
színpadon színjátszók, táncosok, énekesek szórakoz-
tatták a nagyérdemőt. A gyermeknap még ingyenes 
volt, de június 1-jétıl már napijegyet kell venni a 
kilátogatóknak. Ennek összege személyenként 400 
Ft, amely a szabad strand használatát is magában 
foglalja. Aki Békés Kártyával rendelkezik, annak 
csak 200 Ft-ot kell fizetnie. A Békés Kártya egy ked-

vezményekre jogosító plasztikkártya, amelyet 1000 
Ft-ért lehet megvásárolni, és amely a dánfoki félárú 
belépıjegy mellett további számos üzletben és szol-
gáltatónál igénybe vehetı. Jelenleg közel harminc 
vállalkozás csatlakozott a Békés Kártyához. A ked-
vezmények listáját a kártya mellé kibocsátott füzet-
bıl lehet megismerni.                              Lakatos Gyula 
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Kedves Békésiek! Hamarosan itt a nyár és ha 
van kedvetek, idıtök, akkor gitározzunk együtt. 
Gitározunk együtt a nyárba! Gyertek és tanuljuk 
meg kedvenc dalaitokat, nyőgözzétek le az ısö-
ket, töltsük el hasznosan a nyarat! Részletek sze-
mélyesen. Jelentkezni lehet Szilágyi Róbertnél, a 
Latinos Amigos zenekar vezetıjénél.            L.Gy.              

   Tanulj meg gitározni 

Szilágyi Róbert, a Latinos Amigos zenekar vezetıje  

          Megnyitott a Dánfoki Üdülıközpont 
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Lassan már megszokjuk, hogy 
kormányok mennek és jönnek. 
Ígérnek, majd újabb és újabb 
programot hirdetnek. Minden 
kormánynak fontos a „roma-
ügy” legalábbis papíron. A 
valóság meg az asztal alá van 
söpörve. Már több országos lap 
is beszámolt az újabb roma 
program elindításának tervérıl. 
Állattenyésztési szövetkezetek 
létrehozásával szeretné foglal-
koztatni a romákat az állam. 
Errıl Kertész Lóránd belügy-
minisztériumi referens számolt 
be egy konferencián, amint a 
minisztérium a honlapján köz-
zétette. A szövetkezetek min-
den bizonnyal kft. formájában 
mőködnének. Az állatokat roma munkavállalók gon-
doznák, és csak akkor kapnának mintegy 50 ezer fo-
rintnyi bért, ha naponta bejárnak dolgozni. Ebben az 

évben 100-150 településen tervezik a program meg-
valósítását, melynek keretében településenként 70-80 
embernek tudnának munkát adni.                        L. Gy. 

Szabolcsi János Ottó, nyugdíjas: 
 

Ha igaz, nem volna rossz ez a 
program. Talán a legértelmesebb 
lenne az eddig papír szintjén léte-
zı programokon túl. Az állatte-
nyésztés nem áll messze a roma 
emberektıl. A fı kérdés talán az: 
milyen haszonállatra tenyésztése 
idıszerő napjainkban? 

               

           Újabb szépen hangzó ígéret, vagy végre valódi program lesz?  
        Roma felzárkóztatási program indítását tervezi a Fidesz kormány. 

                 Állattenyésztéssel a cigányokért 

Vélemények az induló programról 

          A programban szereplı állatokat roma munkavállalók gondoznák 

Lakatos Gyula, álláskeresı: 
 

Nem hallottam még, semmi konk-
rétumot az állattenyésztéssel kap-
csolatos újabb még „csak” ígéret 
szintjén létezı kormány program-
ról. Így a véleményem is sajátos 
és szubjektív. Ahogy a vakember 
mondta egykoron. „Majd meglát-
juk….” 

                       Még több kép és a hír a  
             www.bekesiromak.lapja.hu oldalon 
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Rettenetesen nehéz idıszakot 
élünk, a gond a szegénység nem 
válogat, olyanok is szenvednek, 
akikrıl azt gondoljuk, hogy: 
„ık már igazán nem érdemlik 
meg”! Az emberek munkanél-
külivé válnak önhibájukon kí-
vül, adósságaikat nem tudják 
fizetni, családok bomlanak fel 
elveszítve egymást és a 
reményt. Eluralkodik 
a bizonytalanság, a 
b izalmat lanság 
egyre többen sza-
kadnak a depresz-
szió börtönébe, 
lemondva arról, 
hogy jobb is le-
hetne. 
Sok keresztény jár lehajtott fejjel, 
beleolvadva az arctalan tömegbe s 
reménységük már csak emlékük-
ben él. Megint mások a politikai 
elittıl várják a megoldást. Azt 
gondolják, hogy az EU segít majd. 

A jobb helyzetben lé-
vık elıször csak kér-
déseikre várnak vá-
laszt, majd új törvé-
nyeket akarnak, szi-
gort és börtönt az 
éhezıkre, de késıbb 
maguk is kenyérért 

kiáltanak! Azt 
g o n d o l -
ják, akik 
még áll-
nak, hogy 
ık nem 
f o g n a k 
e l e s n i . 
Ujjal mu-
togatnak, 
felelısö-

ket keresnek és megrettennek, 
amikor rájönnek: már nekik sincs 
reményük! 
A szeretetlenség, a bizalmatlanság, 
a magány, a félelem és rettegés 
akár a pestis, elfertız mindent, 

sokan saját kezükkel vetnek véget 
életüknek, mert nincs reményük! 
Változást várnak a politikától, a 
jósoktól, az asztrológusoktól, egy-
re többen fordulnak halott látók-
hoz, megint mások az alkoholhoz, 
egyre erısebb drogokhoz nyúlnak, 
mert nem akarnak tudomást venni 
a reményvesztettségükrıl, de nincs 
változás, csak egyre gyorsuló zu-
hanás a halál felé. 
Mert a reményt nem a politika 
hozza, nem is egy üres vallás, nem 
egy új kormány egy új miniszterel-
nök, nem a tudatmódosító szerek, 
nem a szigor, a börtön, nem egy új 
autó egy nagyobb lakás, és nem is 
az öngyilkosság, nem! 
A remény attól jön, aki soha nem 
hagy magadra, aki nem vádol, aki 
megszabadít, ha a depresszió bör-
tönébe zuhansz, aki bekötöz, ha 
megsebzed magad, aki a szíveket 
gyógyítja, aki életet ad. Aki he-
lyetted a halálba ment! 
                                   Surman László 

  Surman László: Nézz szembe a tényekkel!                

Lakhatási feltételekrıl 

Lakatos  

Karolina:  

 

Ha közmunka 

keretében rendbe 

lehet valóban ten-

ni a lakásokat, 

akkor már nagyon sok család 

jut elınyhöz, véleményem sze-

rint. 

Flóra 

Tihamér: 

 

Nagyon nehéznek 

ítélem meg a la-

káshelyzetet a 

fiatalok és az öre-

gek helyzetében egyaránt, min-

den segítséget pozitívan kell 

elfogadnunk.  

Egy korábbi nyilatkozatára hivatkozva Farkas Flórián cáfolta azt a hírt, 
hogy a hátrányos helyzető elsısorban roma családok alanyi jogon lakás-
hoz jutnának. Az Országos Roma Önkormányzat elnöke szerint csak arra 
lesz lehetıség, hogy a családok közmunka keretében újíthatják fel, tehe-
tik lakhatóvá otthonaikat. Komplexen szeretné kezelni a problémát a ma-
gyar kormány, vagyis egyszerre szeretne javítani a romák különbözı 
jellegő gondjain. A kormány az együttmőködés keretében vállalta, hogy 
legalább 16 közösségi központot hoz létre, amelyek „segíteni fogják az 
elemi életviteli körülményeket is nélkülözı lakhatási feltételeinek javítá-
sát, átmenetet biztosítva a tanulás és a munka világába”.  

A cigányszervezet és a ka-
binet közötti megállapodást 
Farkas Flórián az ORÖ 
elnöke és Orbán Viktor 
miniszterelnök látta el kéz-
jegyével.                      
                         Forrás: romnet 

                 Nincs ingyen lakás  
               Farkas Flórián ötletét cáfolta a kormány 

Korábbi nyilatkozatát, iga-
zította helyre a ORÖ elnö-
ke. Majd cáfolta a hírt, 
hogy romák alanyi jogon 
ingyen lakáshoz jutnának. 
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Orbán Viktor kormányfı és Farkas Flórián ORÖ-elnök aláírta azt a 
keretmegállapodást, amelynek egyik fı célkitőzése, hogy 2015-ig 
legalább százezer munkanélküli romát vonjanak be a munkaerıpia-
cra. A dokumentum részleteit ismertetve a kormányfı elmondta: 
átfogó oktatási változásokat hajtanak végre, amelyek végén 20 ezer 
roma fiatal fog piacképes szakmát szerezni. Célul tőzik emellett, 
hogy legalább tízezer roma fiatal érettségit adó képzésben vehessen 
részt, és legalább ötezer tehetséges roma fiatalnak adódjon lehetı-
sége, hogy felsıfokú oktatásba kerüljön.                          Forrás: origo 

         Tényleg változás jön?  Békési romák 
             lapja a neten 
 

Számos cikk és kép galéria várja 
                látogatókat a 

 

www.bekesiromak.lapja.hu inter-
netes oldalon. A tartalomból: hírek a 
roma közéletbıl, események képga-
lériái, roma ételek receptjei, portrék, 
érdekességek, roma mesék gyerekek-
nek. Az oldalról közvetlenül elérhe-
tık a fontosabb országos roma hon-
lapok. Érdemes meglátogatni!            

 

                 Dal született a Békési romákról 
 

 
                                    

 
 
Balog Zoltán 
államtitkár, 
Orbán Viktor 
miniszter  
elnök, és  
Farkas Flórián 
ORÖ elnöke 
írta alá a meg-
állapodást. 
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Hajmássy István zeneszer-
zı, zenész dalba foglalta a békési 
cigányok életét azok élet érzését. 
A zeneszerzınek nem ez az elsı 
slágere, már több dalt is írt, ne-
ves, országosan is elismert elı-
adók részére.                      
       Lakatos Gyula 


