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Ha tudornasavan valamrlyenhir6rt6ktidologrol,akkor elkuldhetiszerkesztoinknek.Kordbbi
hireinketide kattintva6rheti el.
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(2003. szeptember 3.- RomaWeb) - A Kunszentmiklosi Potg6rmesteri Hivatalban keriilt
sor arra a megbeszelesre, melynek t6m6ja a kisvirosban m6r egy ideje tart6, a helyi
diszkoban n6h6ny roma es a rend6rcik k6zcitt kialakult konfliktus volt.
r6szfuevcjk- Juhdsz
Szeptember3-irn Kunszentmiklosona VSrosh6zdntartott megbeszrSl6sen
a helyi CKO
kepviseloje.
Hivatal6nak
Romaugyi
Hivatal
Ldszlo alpolg6rmester,a Miniszterelnoki
vezet6i, Pjsztor Attila rendclrparancsnok, valamint Gesko S6ndor konfliktuskezelo
megdllapodtakabban, hogy m6g a honap v6ge elott rijabbtalAlkoz6ttartanaka tovdbbifeladatok
rnegbesz6l6se6rdekriben. Az elk6pzel6sek szerint egy olyan bizotts6g fel6llitds6ra lenne
feladatokat.
szuksrlg,mely a konfliktushelyszin6nvtigeznefeltSro,illefuemegelcizci

Rostds Laszlo, a Bics-Kiskun Megyei Cig6ny Erdekk6pviseleti Szervezet vezetcije a
Romawebnek elrnondta: 6ppen az6rt szervezik a megyei rendor-cig6ny tal6lkozot, mert
tapasztalatuk szerrnt egy ilyen rendezv6ny alkalmas a helyi konfliktusok kezel6s6re,
megelozt!s6re.
TudonrinyosKonferencia -'A-rnegyeben
tobb olyantelepUl6senis sikeres volt egy-egyrendezv6nyunk,aholfenndlltannak
" ue.r6ly", hogy konfliktusokalakuljanakki, igy nregelozi0k,illetvesikeresenkezelti.tkezeket a
progranr
helyzeteiet. A konfliktusok tobbseg6t 6ppen az okozza, hogy a cig6ny kisebbs6gi
oniormirnyzatok6s a polg6rmesterihivatalokkozott nincs megfelelokommunikScio,p5rbesz6d,
holott erre mar a rnegl6vo int6zm6nyes keretek lehetos6getadnak. Ez az oka annak, hogy
s
benii";talkoz:t
mindig olyan telepijl6sen szervezzi.ikmeg a roma-rendor talillkoz6t, ahol probl6ma van"
mondia Rost6s Ldszl6,a MegyeiCig6ny Erdekk6pviseletiSzervezetvezetoje.
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A tervezettegynaposrendezv6nyenforumot szervezneka megyeirendcirkapitdnysirg
a megyei cigdny kisebbsdgi onkormdnyzatokkozcjtt,ahol lehetos6g nyilik a parbesz6dre,a
konszenzus kialakitiis6ra.A rendezv6nyensport- 6s kulturdlis programokkalvarnak minden
6rdeklcidot.
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