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Herceg Dávid és a Number One zenekar két vado-
natúj számmal jelentkezett. Dávid szóló számának a 
címe Várnék egy életen át, melyben közremőködik a 
Megasztárból ismert Street csapat egyik tagja, Burai 
Krisztián, azaz Kicsi nyúl. İ készíti az alapszámot és 
szövegben is segíti a békési ifjú tehetséget. A Street-
nek már van videoklipje, melyet a Viva Tv sugároz. 
A slágergyanús dal romantikus jellegő, egy szerel-
mes történetet mond el. Máris sokan várják a hivata-
los bemutatót. 
A Number One zenekar tagjai is új dallal álltak elı, 
ez is egy modern populáris zene, címe Hol van az a 
szerelem. A zenei háttér munkákat egy budapesti 
stúdióban készítette el. Ebben a zenei mőhelyben 
készítik többek közt Molnár Ferenc Caramel vagy 
Kállai Sanders András, illetve Batka Ignác 
(Igni) anyagait is. Az elıbb említett két zenész és 
Herceg Dávid jó barátságot ápolnak egymással, s szó 

van egy közös duettrıl is, melyet elıre láthatóan a 
nyár folyamán készítenének el.               Lakatos Gyula 

                 Elkészült Herceg Dávid új szóló dala 
           A Number One zenei formáció Budapesten készítette el a legújabb slágerüket, közben  
     Herceg Dávid, a zenekar frontembere szóló anyagán is dolgozik neves elıadók segítségével. 

A jó barátok: Kállai Sanders András, Herceg 

Dávid, és Igni egy stúdióban dolgoznak 

 Az EU kihagyta a roma szervezeteket és embereket az egyeztetésbıl 

  A nemrég közzétett roma integrációs stratégia nem megfelelı módon kezeli az Európában egyre  
  inkább növekvı cigányellenességet - állítják a Roma Integráció Évtizede program által szervezett 
  egyeztetés résztvevıi. Tizenhat ország 36 szervezete tanácskozott Budapesten.  

A 2005-ben indult integrációs progra-
mot azért kezdeményezték a tagál-
lamok kormányai és civil szervezetei, 
hogy felgyorsítsák a romák társadal-
mi és gazdasági integrációját, és hoz-
zájáruljanak a romákról alkotott kép 
pozitív átalakításához. A résztvevık 

szerint a megállapodásban nem kap 
megfelelı hangsúlyt az oktatás jelen-
tısége, pedig a tanulásnak kulcsfon-
tosságú szerepe van a romák életkö-
rülményeinek javításában. Ugyanígy 
nem foglalkozik eléggé a társadalmi 
nemi szerepekkel, pedig a tapasztala-
tok szerint ezek fontosak a hatásos 
eredmények eléréséhez. A roma szer-
vezetek szerint a keret megállapodás 
egyáltalán nem foglalkozik a roma 
fiatalság helyzetével és lehetséges 
szerepével. Ugyancsak hibának tart-
ják, hogy nem tesz említést a cigány-
ellenesség terjedésérıl, az elıítéletek 
növekedésérıl és az intézményesített 
diszkriminációról. A roma szerveze-
tek ezért választ várnak arra, hogy 
hogyan kívánja az Európai Bizottság 
bevonni a civil társadalom, valamint 
a regionális és a helyi hatóságok kép-

viselıit a hatékony nemzeti roma 
stratégiák kialakításába, illetve, hogy 
hogyan fogja a Bizottság az ellenır-
zést megvalósítani, együttmőködés-
ben az Európai Unió Alapjogi Ügy-
nökségével és más szervezetekkel. A 
civilek azt is szeretnék tudni, hogy az 
új keret megállapodás ismeretében az 
Európai Uniós Roma Platform ho-
gyan tud lehetıséget adni a nemzeti 
roma stratégiák széleskörő társadalmi 
vitájához. A keret megállapodás nem 
ad semmilyen garanciát arra, hogy a 
nemzeti stratégiákat a roma civil tár-
sadalommal együttmőködve alakítják 
ki. A civil társadalom készen áll arra, 
hogy aktív szerepet vállaljon a politi-
kai irányelvek kidolgozásában; arra 
kérik az Európai Bizottságot, hogy 
konzultáljanak velünk – hisz róluk 
döntenek, de nélkülük. 
                        / Forrás: C-PRESS - Hvg.hu/ 
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A tábor résztvevıinek szállását, étkezését valamint 
a foglalkozások során felhasznált anyagok költségét 
a szervezı egyesület pályázati támogatásnak kö-
szönhetıen átvállalja. A tábor idıpontja: július 
18-23.  
A táborban való részvétel feltétele a kitöltött jelent-
kezési lap visszaküldése, illetve a Munkaügyi Köz-
pont által kiállított dokumentum, mely igazolja, 
hogy a táborba jelentkezett személy tartósan állás-
keresı. A jelentkezések regisztrálása a beérkezett 
jelentkezési lapok alapján történik, amint összegyő-
lik a 30-30 fı a táborokba, sajnos nem áll a szerve-
zık módjában több személy jelentkezését elfogadni. 
Az álláskeresık tábora mellett ebben az idıszakban 
valósul meg a szervezı egyesület Felnıtt és Ifjúsági 
Népmővészeti Tábora is, melynek felhívása rövide-
sen elérhetı lesz a www.bmne.hu oldalon, ezt is 
ajánlják a szervezık minden olvasó szíves figyel-
mébe. További információ kérhetı a Békési Mentál-
higiénés Szolgálatnál a Borosgyán u. 1/1. szám 
alatt, vagy a 66/643-991-es telefon- illetve faxszá-
mon, vagy a www.bekesmenta.hu oldalon.     L. Gy. 

A Békési Cigány Ki-
sebbségi Önkormány-
zat elnöke, Surman 
Zoltán rendkívüli tes-
tületi ülésen jelentette 
be, hogy lemond meg-
bízatásáról. Lemondá-
sát azzal indokolta, 
hogy munkája az általa 
létrehozott irányított 
és nevét viselı sport-
egyesületben teljes 
embert kíván, így nem 
tudja már az idejét a 
kisebbségi önkor-
mányzatra fordítani. A 
képviselık új elnök-

nek Balog Krisztiánt választották meg, helyettese Czinanó 
Tihamért lett.                                                     Lakatos Gyula 

               

A Békés Megyei Népmővészeti Egyesület a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében 

kosárfonó valamint gyékényfonó tábort hirdet tartósan álláskeresık részére. Mindkét táborba 30 

fı jelentkezését várják a szervezık.  

                        Kézmőves tábor álláskeresıknek 

     Új elnök a békési cigány  
 kisebbségi  önkormányzatnál 
 

 Balog Krisztián, a BCKÖ új 
 elnöke 

F
o
tó
: L

a
k
a
to
s G

y
u
la
 

A fotó illusztráció  
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         Vélemények a Gyöngyöspatai eseményekrıl  
 
Kelemen 
Sándor: 

Nem értem a tör-

ténteket. S azt 

sem ki írja a for-

gató könyvet. Ed-

dig is megvoltunk 

egymás mellett, hol így - hol úgy, 

de megvoltunk. Minek olajat ön-

teni a tőzre?! 

 
Asztalosné 
Stummer  
Roxána:  

Furcsa idıben és 

körülmények közt 

zajlanak ezek az 

események. Min-

den politikai erı kihasználja az 

így mesterségesen elı állított za-

vargásokat.    

 
Balogh 
Róbert: 

Nemigen hallot-

tam ilyen hírekrıl. 

Nem követem az 

eseményeket. De 

nagyon nem jó, 

és nem helyes amit gerjeszte-

nek egyes emberek a pillanat-

nyi hasznuk reményében. 

     Többirányú provokáció Gyöngyöspatán 
Remek fekvéső kistelepülés a Mátra lábánál, kiváló szılıföldekkel, pincékkel. A gazdálkodó élet-

módhoz kötıdı paraszti kultúrával. Csodás gótikus temploma, román kori alapokra épült az 1450-

es években, a Krisztus családfáját ábrázoló úgynevezett Jessze oltár miatt külföldi turista csoportok 

is gyakran látogattak el a Faluba. Gyöngyöspatának errıl kéne, hogy országos híre legyen, s nem 

a zőrzavar miatt kellene, hogy hírhedt legyen egész Európában.  

Nyilvánvaló provokáció történt 

Gyöngyöspatán, a Jobbik és az 

LMP pártpolitikai érdekeltségét 

egyaránt látom a történtekkel 

kapcsolatban. Vannak erık, 

amelyeknek az az érdeke, hogy 

úgy állítsák be Magyarországot, 

ahol kvázi polgárháborús állapo-

tok vannak, és a cigányoknak 

menekülniük kell, mert “fasiszta 

önkényes bünızı rohamosztagok 

grasszálnak az utcákon.” 

Véleményem szerint nagyon komoly 

érdekcsoportok vannak, amelyeknek az 

az érdekük, hogy Magyarországról mi-

nél rosszabb és hazugabb képet fessenek. 

Látható, hogy két kicsinyes pártpolitikai érdek is 

megjelenik. Az egyik a Jobbiké, a párt politikai 

életben való maradásához ugyanis fontos, hogy le-

gyen cigány-magyar konfliktus Magyarországon, 

mert akkor úgy tudják beállítani, hogy 

“problémafelvetésük és politikai eszenciájuk létfon-

tosságú a magyar közéletben” – plusz az ellenséges 

érzelmeket így tudják győlöletre váltani, pedig “csak” 

nekik nem kéne más településekre menni garáz-

dálkodni vagy embereket egymásnak uszítani. Ugya-

nis ık a baj után elmennek a településrıl a bajt pedig 

otthagyják az ott élıkkel együtt. 

A másik oldalon úgy tőnik, az LMP is érdekelt politi-

kailag abban, hogy ez a téma mesterségesen feltur-

bózva kerüljön a híradásokba, és a tehetetlen állam-

mal szemben ık az emberi jogok védelmezıiként 

tudjanak tündökölni. 

Rendkívüli felelıtlenség minden magyarországi, a 

konfliktus gerjesztésében részt vállaló párttól az ilyen 

típusú fellépés, nagyon súlyos károkat okoznak az 

országnak és a magyar-cigány együttélés-

nek egyaránt. Amit mi építünk nappal, ık 

lebontják estére. Mert kicsinyes érdekeik 

ezt kívánják meg. 

Szélsıséges csoportok pártpolitikai pro-

vokációja, illetve bizonyos külföldi 

érdekeltségek háttér-aknamunkája, ami 

történt. A történtek pontosan igazolják a kormányzat 

politikáját, az országban rendnek kell lennie, és sem-

miféle félkatonai szervezetek nem lehetnek, mert 

ezek mindannyiunk békés és normális életét veszé-

lyeztetik.  A társadalomra veszélyt, vagy veszélyér-

zetet, magatartást tanúsít, amikor ilyen félkatonai 

jellegő csoportok megjelennek. Meg kell találnia, a 

kormánynak, és ha szükséges még határozottabban 

leszögezni annak a jogszabályi kereteit, hogy a 

törvényeket ne lehessen kijátszani. S embereket 

egymásnak úszítani vagy félelemben tartani.      L. Gy. 

  „A Jobbik számára 

  fontos, hogy legyen 

    cigány-magyar  

        konfliktus” 
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     Bizottsági javaslat  

                 „Míg én rólad mindent, 
               te rólam semmit sem tudsz” 

Önálló kiállításon mutatkozott be a közelmúltban a békési roma 
festımővész Milák Brigitta a kulturális központban. 

A város önkormányzata Békés várossá nyilvánításának 38. évfordu-

lója alkalmából ünnepélyes képviselı-testületi ülést tartott április 

15-én. A kulturális központban rendezendı ünnepségen köszöntıt 

mondott Izsó Gábor polgármester, az ünnepi mősort az Alapfokú 

Mővészeti Iskola tanulói adták. Az ünnepi mősort elızte meg Milák 

Brigitta békési roma festımővész kiállításának megnyitója. Gyönyö-

rő, színes képeivel ajándékozott meg minden érdeklıdıt Milák Bri-

gitta. Sokatmondó a tárlat címe is: „Míg én rólad mindent, te rólam 

semmit sem tudsz”. A kiállítást Mucsi András, az Oktatási, Kulturá-

lis és Sport Bizottság elnöke nyitotta meg. Az ünnepi jó hangulatot 

fokozta az alkotó  lányának zenei elıadása.                    Lakatos Gyula 

Bizottsági javaslat a romák társa-
dalmi befogadásáról. 
 

Járóka Lívia jelentésével összhang-
ban a dokumentum javasolja a stratégia 

végrehajtását koordináló nemzeti kap-

csolattartók kijelölését; elırevetíti a 

pályázati eljárások egyszerősítését; 

valamint felszólítja a tagállamokat egy 

világos mutatókon alapuló szilárd el-

lenırzési rendszer felállítására. Ki-

emelten jelentıs továbbá, hogy a keret-

rendszer rendelkezik a hátrányos hely-

zető kistérségek és szegregált területek 

feltérképezésének szükségességérıl. 

Az új stratégia elıírja a nemzeti tervek közvetlenül benyújtásuk 

utáni értékelését, valamint éves jelentési kötelezettséget határoz 

meg a tagállamok roma népességének integrációjáról és a kitőzött 

célok elérésérıl a Parlament és a Tanács felé.  
                                                                                 Forrás: EU Hírlevél 

Járóka Lívia, EP képviselı 
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Milák Brigitta békési roma festı mővész 


