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Szegények között végeznek szolgálatot
A közelmúltban a békési Kegyelem
Gyülekezet imaházában jöttek össze
az Evangéliumi Pünkösdi Közösség
Országos Cigánymisszió Szeretetszolgálatának munkatársai, segítıi,
támogatói, partnerei, hogy megköszönjék egymásnak azt a humanitárius szolgálatot, melyet tavaly elvégeztek.
A szolgálat 2009 decemberében
kezdte meg munkáját Durkó Albert
lelkipásztor, Békési Endre és felesége, Klárika irányításával. A mozgalmat a gyülekezet tagjai is szívükön
viselik, és a szükség is nagy, amiatt
a missziójuk igen hamar országos
hatókörővé épült ki, sıt a határokon
túlra is eljutott: Kárpátalja és Erdély
szegély területeire visznek adományokat, de olykor „csak” látogatóba
mennek, Isten üzenetének vigasztalásával. Mint a találkozón elhangzott, „Isten megolajozta a kerekeket”, így a kezdeti nehézségeket leküzdve, már az elsı évben sokakhoz
eljuthatott a segítség. A szolgálatban

részt vevık hiszik, hogy munkájuk
Isten erejével, az ı dicsıségére történik. A szegény, rászoruló családok
mellett árvaházakat is látogatnak,
például a bélfenyérit, valamint a hajléktalanszállókon és menekülttáborokban élıkhöz jutnak el. Mindez
eme nehéz idıkben csakis komoly
összefogással történhet, ezért a Szeretetszolgálat együttmőködik számos
más szervezettel, társulattal, csoporttal. A lakosok együttérzésére is számítanak, így sikerült tavaly év végén
sikerrel véghezvinni a „cipıs doboz
akciót”. Összesen 600 szegény, rászoruló gyermek kaphatott általa
karácsonyi ajándékot. Az évértékelı
rendezvényen bemutatkozott egy
másik nagy segélyszervezet, a
„Hajnalcsillag Misszió” is. Mint a
vezetı, Nyári Jenı kifejtette, ık mások mellett a földrengések által sújtott vidékeken élıknek nyújtanak
segítséget, például Haitin, de jártak
már a Távol-Keleten, sıt a kongói
lepratelepen
és
Csecsenföldön
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is.

A szegények között végeznek szolgálatot az Országos
Cigánymisszió Szeretetszolgálatának munkatársai,
segítıi, és támogatói. Képünkön Surman László ad át
segélycsomagot

Ne feledd!

Még több kép és hír
a békési cigányságról

Fotó: cigánymisszió

www.bekesiromak.lapja.hu
oldalon található
Kellemes kikapcsolódást és
hasznos olvasást
www.bekesiromak.lapja.hu
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Békési Újság

Szerzıdést kötött a kisebbségi önkormányzat

Minden békési család lapja
Már neten is elérhetı:
www.bekesiujsag.hu oldalon
Békési Újság - kéthetente
házhoz jönnek a hírek

Minden kisebbségi önkormányzattal szerzıdést
kötött az önkormányzat

www.bekesiromak.lapja.hu

oldalon olvasható

Fotó:Lakatos Gyula

Még több hír a
www.bekesiujsag.hu
vagy a

mőködési megállapodások tervezetét. Békés városában négy
kisebbségi önkormányzat jött
létre, a román, a szlovák, a német és a cigány, melyek mindegyikével – az elızı ciklushoz
hasonlóan – külön-külön megA Soványhát utcai cigány közösségi állapodásokat köt a Képviselıház
testület. A megállapodás vonatkozik a kisebbségi önkorElfogadta Békés Város Képvi- mányzatok költségvetés készíselı-testülete a közelmúltban tésének folyamatára, a gazdálmegalakult kisebbségi önkor- kodás végrehajtására is. L.Gy.
mányzatokkal kötendı együtt

Régi -új nyitvatartási rend szerint
mőködik az uszoda

Régi-új nyitva tartással mőködik az uszoda Békésen

Márciustól régi-új nyitvatartási rend szerint mőködik az uszoda, azaz hétköznap 6-20 óra, hétvégén 8-20 óra között. A szauna hétfın, szerdán és
pénteken 6-8 óra valamint 15-20 óra között, kedden és csütörtökön 6-11 óra valamint 15-20 óra
között, szombaton és vasárnap 8-20 óra között
Lakatos Gyula
üzemel.
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Az integráció igenis megfizetıdı
Az uralkodó elit arra vágyik, hogy elısegítse a roma integrációt, és lehetıvé tegye a békés
együttélést. Hogy mindez miképpen fog megvalósulni, az még a jövı zenéje.
A kétharmadból következik,
hogy a kormány korlátlanul
élhet a hatalmával. Szóval várunk, és majd kiderül, mi lesz?
A szavak terén eddig úgy tőnik, hogy nem lesz probléma.
Nem tőnik úgy, mintha ezen a
téren szakítottak volna a korábbi kormányzattal. De jó jel,
hogy az EU elnökség egyik
kiemelt kérdése lett a valódi
roma integráció. Hogy megállapítsuk, mi lesz a vége, ahhoz
Lakatos Gyula
nem lesz elég hat hónap. Látni
kell, hogyan tudunk együttmőködni az Európai Bizottsággal, és hogyan alakul a vidéki kistérségek sorsa. Mert ezek a területek eddig elkerülték a politikai
döntéshozók figyelmét. Járóka Lívia felhívását ismételném: szükségünk van egy krízis-térképre, hogy
megállapításuk, pontosan hol és milyen kihívásokkal
néznek szembe a mélyszegénységben élı rétegek.
A kérdés mára túllépett a jobb- és baloldali ellentéten, persze mindig vita tárgya marad, hogyan lenne a

legjobb belekezdeni, de mára mindkét oldal egyetért
abban, hogy a kérdéssel foglalkozni kell a gyakorlatban is. Mert ha nem teszünk semmit, az nem jó senkinek. Hisz mindannyian megfizetjük az árát. A Világbank nemrég jelentetett meg egy elemzést, amelybıl
kiderül, hogy az integráció igenis megfizetıdı. Ha a
korai gyermekkortól befektetünk a kisebbségi oktatásba és a társadalmi integrációs szakpolitikába, akkor cserébe rengeteget nyerhetünk. Mert kapunk egy
olyan kisebbségi generációt, amelynek tagjai úgy érzik, nem zárták ki ıket, és be tudnak lépni a munkaerıpiacra. Elég képzettek (szakmunkások, fıiskolások stb..) ahhoz, hogy szembenézzenek azokkal a
problémákkal, amelyek a felnıtt életben rájuk várnak.
Egy olyan régióban élünk, ahol a társadalom öregedı
félben van, a romák adják a legfiatalabb és leginkább
növekvı részét a mai magyar társadalomnak. És a
jövıben tetszik, nem tetszik a potenciális munkaerı
jelentıs részét is ık prezentálják majd. Szóval nem
csak etikai, de gazdasági kérdés is, hogy ne rekesszenek bennünket ki. S talán elérjük, hogy ne a fejünk
felett mások döntsék el, nélkülünk, hogy nekünk mi
is a jó.
Lakatos Gyula

Cigány alkotmányozás: ORÖ lett az OCÖ-bıl
Új névrıl, új szervezeti és mőködési szabályzatról döntött az Országos Cigány Önkormányzat
(OCÖ) közgyőlése Kaposváron. A január 9-i kisebbségi választást követıen megalakult szervezet
neve ezentúl Országos Roma Önkormányzat (ORÖ).
Az új név alkalmazkodik az Európai
Unió szóhasználatához – mondta
Farkas Flórián, a testület elnöke,
Fideszes országgyőlési képviselı és
romaügyi miniszteri biztos, akit a
választáson gyıztes Lungo Drom
vezetıjeként a január 20-ai alakuló
ülésen egyedüli jelöltként, ellenszavazat és tartózkodás nélkül választottak a képviselık az OCÖ elnökévé. A politikus, aki 1995 és 2002
között, két cikluson át már vezette
az országos önkormányzatot, hangsúlyozta: az új alapszabály a korábbinál átláthatóbb, mindenki számára
világos útmutató, amely illeszkedik
a hatályos törvényekhez. Hozzátette: elfogadásával minden elızetes
döntés hatályát vesztette. A közgyőlésen elfogadott határozatok sorából
az ORÖ elnöke kiemelte az alkalmazottak létszámának csökkentését,

továbbá azt, hogy valamennyi intézményvezetıjüket visszahívták.
Közölte: miután tájékoztatta a tagságot, a közgyőlés jóváhagyta, megerısítette azt az ismeretlen tettes
elleni büntetıfeljelentést, amelyet az
Országos Cigány Önkormányzat
hivatalának átadás-átvétele kapcsán
tett. A feljelentésrıl Farkas Flórián
még Budapesten tájékoztatta az újságírókat, és azzal indokolt, hogy
eddig 113,2 millió hiányt tártak fel,
és az elızı vezetés sok tízmillió
forintnyi értéket, hivatalos dokumentumokat hanyagul kezelt.
Kolompár Orbán, az OCÖ elızıleg
nyolc évig vezetı elnöke, a jelenlegi
országos testületben a Magyarországi Cigányok Országos Fóruma
(MCF) frakcióvezetıje a kaposvári
közgyőlés után újságíróknak hangsúlyozta: a roma önkormányzatnak

egységesen, pártérdekektıl függetlenül kell a romák
érdekeit képviselnie, ezért komolyan gondolja az
együttmőködést a
Lungo Drommal. Farkas Flórián
Az elmúlt húsz
évben jobb és baloldal egyaránt volt
kormányon, és „igazából romaügyben nem sok történt” – jegyezte meg
Kolompár Orbán, aki ezúttal nem
kívánt reagálni Farkas Flórián feljelentésére. Jelezte: arra késıbb sajtótájékoztatón ad választ. Az 53 delegáltból álló ORÖ közgyőlésén az
MCF által delegált 16 képviselıbıl
hatan jelezték, hogy szeretnének
csatlakozni a 37 tagú Lungo Drom
frakcióhoz.
Forrás: bekesiromak.lapja.hu
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Már születéskor rajtunk a bélyeg
Lapunkat nemrég megkereste ifj. Balogh Ernı békési lakos,
aki beszélt a romák munka- és tanulási esélyeirıl, a roma támogatásokról, az integrációról és a láthatatlan cigányok diplomások ösztöndíj támogatásairól.
Balogh Ernı két évet járt gimná- folytán mindig az alantas munziumba (rendvédelmi szakon), kára veszik fel, ha felveszik!
majd elvégezte a személy
- Úgy ítélem meg, hogy akárés vagyonır tanfolyamennyire is hangoztatják az
mot, ahol letette a fegyintegrációt, egy cigánynak tavervizsgát is. Több henulmányi eredményétıl és véglyen volt az elmúlt öt
zettségétıl függetlenül csak a
évben munkavállalási
mezıgazdasági munka vagy az
interjún. Többséönkormányzati közfoglalgében már a
koztatás elérhetı. Hiába
portán elutasíaz Unió erılködése,
tották. Pedig
mikor többgenerációs
elızetes
munkanélküliségrıl
telefon
kell beszélnünk. A
egyezt e roma támogatásotés alapkat sem a cigáján várnyok, hanem maták az
gyar társaink hasza d o t t
nálják fel. Sajnos
munkaadók. De
a mai jogrendminden esetben
szer ez engedi. A
rövid idın belül
rendszerváltás
szembesült szármaóta, azaz húsz éve van
zásából adódó megroma ösztöndíj támogakülönböztetésével.
tás, minden évben száBalogh Ernı nemmos „magát cigánynak
rég egy ismert multi- ifj. Balogh Ernı
való” fiatal diplomázik.
nacionális cégnél jeDe hova tőnnek el a
lentkezet, ahol fegyvervizsgával diplomaosztó után ezek a
rendelkezı biztonságıröket ke- „roma” értelmiségek? Látnunk
restek. Telefonon jelentkezet, s kellene ıket a közigazgatásban,
bár „csak telefonon”, de meg is az iskolákban, a közszférában –
egyeztek az alkalmazásáról. De sorolta Ernı, aki szerint a maa portán ezúttal sem jutott to- gyarság sokkal elfogadóbb a
vább. A portás közölte: a munka kínai, román, szerb vagy akármimár betelt.
lyen bevándorlókkal, mint az itt
Balogh Ernı véleménye szerint élı ide születı magyar ajkú romár az általános iskolában eldıl masággal, akik itt építik házaiminden. A cigánygyerek az ci- kat, több generáció óta itt élnek,
gánygyerek, s ennek megfelelı- dolgoznak, jelenleg inkább csak
en is van kezelve. Majd késıbb, dolgoznának.
felnıttkorában a munkavállalás- A magyar társadalom mégis úgy
nál éri esélyegyenlıtlenség. viselkedik, mintha a Holdról
Csak alantas munkára van esé- érkeztünk volna ide – fejtette ki
lye, ha egyáltalán felveszik. Per- véleményét lapunknak Balogh
sze azt is kisebb bérezéssel.
Ernı.
Lakatos Gyula
A cigány munkavállalót valami
Havonta megjelenı ingyenes folyóirat

Roma Oldal

Vége a tömeges
juttatásoknak
Az oktatás és a
munkahelyteremtés áll
az európai romaprogram középpontjában –
nyilatkozta Balog Zoltán a
Balog Zoltán
társadalmi
felzárkózásért felelıs államtitkár.
A programban ötmilliárdot szánnának például a romatelepeken élık
lakhatási körülményeinek javítására.
A tervek szerint annak segítenének
lakáshoz jutni, aki vállalja, hogy
tartósan dolgozik, a gyereke iskolába jár és közösségi tevékenységben is részt vesz. Pénz egyébként
most is van romaprogramra, csak
rosszul használják fel – állítja Balog,
aki szerint egy részét például ellopják, másik része pedig el sem jut
oda, ahová kellene, sokan ugyanis
visszaélnek a támogatásokkal.
Sok pénz tőnik el egyébként a
képzési rendszerben is, ahol olyan
szakmákra képzik az embereket, már
ha képzik egyáltalán, amelyekkel
nem tudnak elhelyezkedni, ezért
ebben a rendszert mőködtetıknek
súlyos felelıssége van – vélekedett
az államtkár.
/Forrás: romnet/
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