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2011-ben indult útjára a fiatalokat megcélzó 
FÉK (Fiatalok az Élet Küszöbén) Klub a Ke-
gyelem Gyülekezet és a MPE Országos Ci-
gánymissziója szervezésében. Mára már or-
szágos hálózattal rendelkeznek. Lapunknak 
Kis István, a FÉK Klub vezetője mutatta be a 
programot. 
 
Mint megtudtuk, a FÉK program amerikai gyö-
kerű. Magyarországra 1994-ben a Timóteus 
Társaság hozta el és honosította meg. A FÉK 
Klubnak két része van. Talán a fontosabb az 
úgynevezett FÉK óra, melynek során Kis István 
és csapata osztályfőnöki órák során felkeresi az 
iskolákat. Az óráikon a mai fiatalságot érintő 
kérdések kerülnek terítékre, mint például a drog 
prevenció, a párválasztás nehézségei, a bizton-
ságos szexualitás és más életvezetési taná-
csok. A beszélgetést kapcsolatépítő technikák-
kal egészítik ki. Az előadások az életre nevelést 

szolgálják, nem történik direkt evangelizálás. A 
program második pilléreként működő klubban 
viszont már erős a keresztény vonal, a hitre va-
ló nevelés. A klub roppant sikeres.  
- Egy-egy klubfoglalkozásra közel ötven fő is 
ellátogat. A klubunkat minden szerdán tarjuk 17 
órától 20 óráig. A klub nyitott minden fiatal előtt, 
aki elmúlt 13 éves. Mindig játékos foglalkozás-
sal kezdünk, utána van egy előadás valamilyen 
aktuális témában, végül szabadfoglalkozások 
(biliárd, pingpong, darts, csocsó) keretében kö-
tetlen beszélgetések mellett töltjük el a további 
időt. A FÉK Klub egyébként alkohol, dohányfüst 
és drogmentes hely. A klubba ellátogató fiatalo-
kat várni szokta egy jó kapucsínó, meleg tea, 
zsíros kenyér. Mindenkit szeretettel várunk a 
Szarvasi út 15. szám alatt a Kegyelem Gyüle-
kezet épületében, az egykori Fonóban – 
mondta el a Roma Oldalnak Kis István.   
                                                       Lakatos Gyula 

        Fiatalokat várnak a FÉK Klubba Békésen 

A FÉK Klub a Szarvasi út 15. szám alatt a Kegyelem Gyülekezet épületében, az egykori Fonóban érhető el.  
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Két év alatt több eredményt 
ért el az Országos Roma Ön-
kormányzat új roma politiká-
ja a kormánnyal együttmű-
ködve, mint az elmúlt húsz 
év integrációs próbálkozásai 
- mondta Farkas Flórián, az 
önkormányzat elnöke a té-
mában tartott budapesti 
szakmai konferencián. Köz-
leménye szerint az elnök 

beszédében példaként emlí-
tette az ezer roma nő képzé-
sét és foglalkoztatását célzó 
programot és a közmunka-
programot. Farkas Flórián 
ugyanakkor szükségesnek 
tartotta a hatékonyság növe-
lését a foglalkoztatás és a 
lakhatási körülmények javí-
tásáért, és romaügyi tanács 
létrehozását sürgette. 
                           Lakatos Gyula 

                  Jelentős eredményeket ért el az  
   Országos Roma Önkormányzat  

Az európai romastratégia haté-
kony végrehajtását sürgette Já-
róka Lívia Fideszes európai 
parlamenti (EP) képviselő 
Brüsszelben, az Európai Roma 
Információs Iroda által szerve-
zett konferencián. 
 
Az EP egyetlen roma származású 
tagja (Fidesz) hangsúlyozta:  
nem elég csupán tisztelettel adózni 
az áldozatok emlékének, hanem 
újra és újra ki kell mondani, hogy 
elutasítják a gyűlöletkeltést. Fel 
kell lépni a szélsőséges nézetek 
ellen, amelyek azt hirdetik, hogy 
egyes emberek nem egyelőek a 
többiekkel, vagy ami még rosz-
szabb, nem is emberek - mondta. 
Emlékeztetett arra, 2012-ben ő 
maga javasolta az EP-ben, hogy 
nyilvánítsák augusztus 2-át 

a Roma Holokauszt Európai Em-
léknapjává. Egyúttal üdvözölte, 
hogy a német kormány emlékmű-
vet állított Berlinben a roma áldo-
zatok emlékére. 
Járóka szerint a magyar uniós el-
nökség alatt elfogadott európai 
keretrendszer révén - amely a 
nemzeti romaintegrációs stratégiák 
számára jelöli ki az utat - az eddigi 
legnagyobb szabású kezdeménye-
zés indult el a romák társadalmi-
gazdasági helyzetének javítása 
érdekében. Véleménye szerint ez 
megfelelő politikai akarat és anya-
gi források mellett képes lehet kéz-
zelfogható javulást elérni az évti-
zedvégéig. „A felnövekvő nemze-
dékekkel meg kell ismertetni a 
holokauszt szörnyűségeit, de még 
fontosabb, hogy kikövezzük szá-
mukra az utat egy biztonságos, 

reményteli és virágzó jövő felé, 
mert az elhatározások nélküli em-
lékezés,a tettek nélküli figyelem-
felkeltés üres gesztus csupán”- 
hangsúlyozta Járóka Lívia. 
                          Forrás: euhirlevél.hu 

     Járóka Lívia a hatékony végrehajtását sürgeti 

 

Farkas Flórián, az Országos Roma Önkormányzat elnöke. 

Járóka Lívia, EP képviselő. 
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Amíg a tradicionális roma 
közösségek felbomlása, a ha-
gyományos mesterségek pia-
cainak felszívódása századunk 
első felében évtizedekig tartó, 
lassú fejlődés eredménye volt, 
amelyhez a romaság hosszú 
távon úgy-ahogy alkalmaz-
kodni tudott, addig a rendszer-
váltás nyomában megjelenő 
tömeges munkanélküliség né-

hány év leforgása alatt viharos sebességgel tette sem-
missé annak a lassú modernizációs folyamatnak szinte 
minden eredményét, amely az alapfokú oktatás kiter-
jesztésével és a szakképzetséget nem igénylő ipari 
munkahelyek növekedésével integrálni tudta őket, 
még ha a társadalmi hierarchia legalacsonyabb fokán 
is, egy modern társadalom szervezetébe. Nem kétsé-
ges, hogy a cigányság – akárcsak a háború előtti 
masszív szegényparaszti réteg – integrálódása nagy-
részt illuzórikus volt: a szocializmus torz modernizá-
ciója által kínált munkahelyek hosszú távon nem bizo-
nyultak tartósnak. A társadalmi felemelkedés azonban 
– főként a cigányok esetében – valódi volt.  

Társadalmon kívüli emberek integrálódtak általa nagy 
tömegben a társadalomba, és tették meg az első lépést, 
döntően a nyolcosztályos iskolai majd szakmunkás 
végzettség megszerzésével egy civilizáltabb életforma 
felé. A tömeges állásvesztéssel azonban mindez már a 
múlté. (S közben már érettségizet, főiskolázott, diplo-
mázott romákról is beszélünk). A szocialista gazdasá-
gi modell összeomlásával a nyolcosztályos iskolai 
végzettség értéke semmivé foszlott, és a korábban 
társadalomba integrálódott emberek óriási arányban 
kerültek néhány év leforgása alatt a társadalom pere-
mére. A korábban élhető életformák összeomlásának 
hihetetlenül gyors sebessége nem tette lehetővé, hogy 
a cigányság zöme a puszta megélhetésen túl sikeres 
alkalmazkodási formákat találjon. S minél hosszabb 
időt tölt el a cigányság jelenlegi állapotában, várható-
an annál erősebbek lesznek a szegénység, iskolázat-
lanság, munkanélküliség, szegénység ördögi körei a 
cigányság életében. Mivel a magyarországi cigányság 
példátlan mély válságban van, így a következő felnö-
vekvő generációk helyzete sem kecsegtet sok jóval. A 
gyermekeink hiába tanulnak, az előítéletek miatt a 
jövőjük van veszélyben.                            
             Lakatos Gyula 

  Milyen úton halad tovább 2013-ban a romaság? 

Az MPE Országos Cigánymisszió és partner szerve-
zetei, a Békési Roma Nemzetiségi Önkormányzat, a 
Békési Lungo Drom és a Reményhír Alapítvány 
„Beszéljük meg” címmel Közéleti Klubot indított Bé-
késen még 2012 októberében. A kezdeményezés cél-
ja, hogy  összehozza az eltérő gondolkodású embere-
ket, a különböző kultúrákat, és hogy bemutassa a vá-
ros életét meghatározó személyiségeket. A Közéleti 
Klub elnevezésű rendezvénysorozat jól illeszkedik a 
rendező szervezetek fő üzenetéhez, melynek lényege 
a szeretet, egymás elfogadása és megértése. Terveik 
szerint a Közéleti Klub alapja lehet egy jövőbeli kö-
zös párbeszédnek.  
A rendezvénynek a Verseny utcán működő Remény-
hír Ház ad állandó otthont. Az első Közéleti Klubnak 
még az előző esztendőben, október 3-án Izsó Gábor 
polgármester volt a vendége. A szervezők célja sze-

rint, Izsó Gábor nem mint helyi politikus, hanem mint 
ember, mint magánszemély jelent meg és vallott ön-
magáról. A polgármestert Szegfű Katalin, a Békési 
Újság főszerkesztője kérdezte. A későbbi alkalmakkor 
a klub vendége volt D. Nagy József lelkipásztor, Szi-

lágyi Róbert zenész-lelkész, továbbá az Élet Fája pün-
kösdi gyülekezet dicsőítő formációja is. A szervezők 
2013-ban is várnak minden érdeklődött a Közéleti 
Klub programjaira. 

       A romák a rendszerváltás igazi vesztesei. A rendszerváltással a cigányság  

           elmúlt száz éves története során másodszor veszítette el a létalapjait. 

 

          Közéleti Klub Békésen minden hónapban 

Szilágyi Róbert zenésztársa ezen az estén Nagy János és 

Antóni Pál volt. Fotó: Szegfű Katalin. 
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Újszerű rendezvényt szervezett de-
cember 7-én a „Más Kép” Egyesü-
let, melyet 2004-ben a cigányügy 
iránt elkötelezett roma és nem roma 
személyek alapítottak azzal a céllal, 
hogy példát adjanak a zökkenőmen-
tes együttélésre. A szervezet kisebb 
hullámvölgyet követően az utóbbi 
másfél évben újra aktivizálta magát, 
például már háromszor vállalta, 
hogy a Hétkrajcár programon ke-
resztül ebédhez juttat alkalmanként 
150 szegény gyermeket. 
A mostani eseményen, az egyesület 
évzárásán, köszöntötték a városban 
élő két legidősebb roma személyt, a 
86 éves Budai Piroskát és a nála 
egy évvel fiatalabb Rácz Rezsőt. A 
Kira Vendéglőben megtartott ren-
dezvényen Farkas Mihály, az egye-
sület elnöke kiemelte, ilyen szép 
kort megélni ritkaság a cigányok-

nál, akik átlagosan legalább 10 év-
vel rövidebb ideig élnek, mint pél-
dául a magyarok. A rendezvényen 
megjelent Izsó Gábor polgármester 
is, aki az ünnepeltek köszöntésén 
túl a békési civil szervezetek össze-
fogását méltatta, mások mellett a 
romák taníttatásában, szociális tá-
mogatásában, egyszóval életminő-
ségük javításában. 
A két idős személyt a Reményhír 
Intézmény néhány negyedikes kis-
diákja és a Békési Fiúk formáció is 
köszöntötte. Budai Piroska egyetlen 
fiával a Tanács soron él, és már két-
szeres üknagymama, míg Rácz Re-
zső népes családja 20 unokát, 13 
dédunokát és 2 ükunokát számlál, 
de sajnos már el kellett temetnie a 
négyből két gyermekét és a felesé-
gét. Az ünnepség vacsorával ért 
véget.                            Szegfű Katalin 

  Köszöntötték a két legidősebb békési 
                 roma személyt 

           Számos cikk és képgaléria várja látogatókat a 
 

www.bekesiromakblogspot.hu internetes oldalon.  
 

A tartalomból: hírek a roma közéletből, események képgalériái, roma ételek 
receptjei, portrék, érdekességek, roma mesék gyerekeknek. Az oldalról közvet-
lenül elérhetők a fontosabb országos roma honlapok.   Érdemes meglátogatni!            

„Van egy állam, amely önma-
gával határos. Ahol a legszebb 
nők élnek, mégis csökken a 
népesség. Ahol a munkanélkü-
liek dolgoznak a legtöbbet, 
ahol a legtermékenyebb földön 
éhező emberek élnek. Ahol a 
vonatok menetrend szerint kés-
nek. Ahol mindenki focizik, 
mégis vízilabdában, kézilabdá-
ban és jeleskednek. Ahol min-
denki siet a munkába, de senki 
sem érkezik be időre. Ahol a 
nyolcórás munkaidő tíz órás. 
Ahol az egészségügyi ellátás 
ingyenes, de a gyógykezelés 
drága. Ahol az újságírók szaba-
don írhatnak bármit, amit pa-
r a n c s b a  k a p n a k . 
Ahol a közbeszerzések titko-
sak, az államtitkok nyilváno-
sak. Ahol a történelem naponta 
megismétlődik. Ahol a leggaz-
dagabbak azok, akik egy napot 
sem dolgoztak. Ahol a külföldi 
valuta felváltotta a hazait. Ahol 
az emberek megünneplik a csa-
ládi védszent napját, de káro-
molják Istent. Ahol az okosa-
kat, értetlenségből bolondnak 
nézik, a bolondokat meg tehet-
ségesnek. Ahol az írástudatlan-
ok írják a történelmet. Ahol a 
törvények törvénytelenek, az 
anarchia pedig normális álla-
pot. Ahol a hatalom megveti a 
polgárokat, mint nem kívánatos 
tanúkat. Ahol a jövőből élnek, 
mert a jelenhez nincs joguk. 
Ahol mindenki mindenkire mo-
solyog, de senki senkinek nem 
jóakarója. Ahol a bírósági eljá-
rások tovább tartanak, mint egy 
élet. Ahol az árvíz a talajöntö-
zés egyetlen módja. Ahol nem 
vagy normális, ha nem bolon-
dultál meg. Ahol csak azért 
élsz, hogy meghalj. Ahol az idő 
végtelen, és a butaság múlha-
tatlan…”  
                          Carabinieri Matteo 

A két legidősebb békési roma: Rácz Rezső és Budai Piroska a rendezvényen 
régi fotók nézegetésével nosztalgiázott. 
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