
 

 Kerítést festett az esélyegyenlıségi fıigazgató Békésen 

Az életüket több mint ötvenhá-

rom éve összekötı Római há-

zaspár otthonát is meglátogatta 

Békésen útja során Dr. 

Borovszky Tímea, az Oktatási 

és Kulturális Minisztériumhoz 

tartozó esélyegyenlıségi fı-

igazgatóság vezetıje. A szak-

ember ugyanakkor korábban, 

ha csak néhány percre is, de 

beszállt a városi Dr. Hepp Fe-

renc Tagintézmény kerítésének 

festésébe. 

 

Az utóbbi napok az esélyegyen-

lıség jegyében teltek a megye 

negyedik legnagyobb települé-

sén. Csütörtökön az úgyneve-

zett Katapult Mentorprogram 

részeként harminc-negyven 

egyetemista és fıiskolás érke-

zett Békésre, hogy önkéntes 

munkában varázsolja újjá az 

említett oktatási intézmény ke-

rítését. A „Katapult” legfonto-

sabb célja, hogy segítsük a hal-

mozottan hátrányos helyzető 

fiatalok beilleszkedését a felsı-

oktatásba. A projekt részeként 

amolyan közösségépítı tréning-

re látogattunk a városba -

nyilatkozta lapunknak Nagy 

Attila programigazgató. S mi-

vel a csapat összekovácsolásá-

nak legfontosabb része a közös 

munka, így a feladat is kapóra 

jött számukra. A fiatalokat 

szombaton meglátogatta Dr. 

Borovszky Tímea, aki egy rö-

vid idıre beszállt a munkába is. 

Az OKM Esélyegyenlıségi Fı-

igazgatóságának vezetıje la-

punknak adott nyilatkozatában 

szólt a helyi általános iskolákat 

e r ı s e n 

é r i n t ı , 

ország-

s z e r t e 

é l é n k 

v i t á t 

kivál tó 

integrá-

c i ó s 

t ö r -

vényrıl 

is. A 

jogsza-

b á l y 

értelmé-

ben a halmozottan hátrányos 

helyzető, így a roma diákokat 

nem lehet elkülöníteni a többsé-

gi társadalomhoz tartozó társa-

iktól. Bár számos ellenvéle-

ménnyel találkoztunk, mégis 

változtatni kell. A települések 

vezetıinek pedig rá kell jönni-

ük, hogy ha nem lépnek, akár 

százmilliós nagyságrendő ösz-

szegektıl eshetnek el - hangsú-

lyozta a szakember. Ugyancsak 

Békésre érkezett szombat este 

Arató Gergely, az OKM állam-

titkára, aki nem hivatalos talál-

kozón egyeztetett Izsó Gábor 

polgármesterrel az integrált ok-

tatásról és a városi pályázatai-

ról. A Katapult program kap-

csolódott a több napon át tartó 

városi takarítási akcióhoz, ame-

lyen a 22 ezres város mintegy 

ezer felnıtt és fiatal lakója vett 

részt.                       

F
o
tó
: L
e
h
o
czk
y
 P
éter 

F
o
tó
: L
ak
ato
s G
y
u
la 

2008. május                  Havonta megjelenı, ingyenes roma folyóirat                www.bekesiujsag.atw.hu                  Havonta megjelenı, ingyenes roma folyóirat 2008. május                   www.bekesiujsag.atw.hu 

                                      Papp Gábor 

            Forrás: Békés Megyei Hírlap 



 

    Megkérdeztük 
 

  Romák a médiavilágban 

 

 

A médiára nekünk roma emberek-
nek is szükségünk van. Rengeteg 
kezdeményezésrıl hallani mosta-
nában. Országszerte rádiósok, új-
ságírók és már operatır szakembe-
reink is vannak. Talán azért is üd-
vözlendı minden hasonló kezde-
ményezés, mert a roma riporter 
hitelesebben közli le  a romaság 
élet helyzetét, sikerét és kudarcait 
egyaránt. 

 

A média nagyon érde-
kel, és szeretem is. 

Megtettem a megfelelı lépéseket. 
A Budapesti Kodolányi János Fı-
iskolára jelentkeztem. Jó volna 
ezen a pályán elhelyezkedni. Meg-
felelı tapasztalatok után. Így sike-
rülne bizonyítani, hogy felkészült 
értelmes romaság is van ma Ma-
gyarországon. 

 
Határozott elképzelésem van a jö-
vımmel kapcsolatban. Bízom ben-
ne, hogy a nagy kudarcok elkerül-
nek majd, viszont sok tanulással 
elérhetem célomat. Véleményem 
szerint mi roma nık is képesek 
vagyunk a médiában sikereket el-
érni. Nem csak gyereknevelésre és 
fızésre vagyunk alkalmasak. Szá-
momra a médiában a riporteri 
munka a leginkább vonzó.  

Stummer Roxána 
         média szakos 
            gimnazista 

   Lakatos Gyula 
        Roma Oldal 
        szerkesztıje 

    

Herczeg Dávid 
            tanuló 

Már a középiskolában médiaszakon 

„Apa szerint ahány nyelvet beszélek, annyiféle ember vagyok.” 

Példaképe a méltán híres terc prímás Kovács Andor gitármő-

vész. A tizedik osztályos gimnazista Antóni Pállal beszélget-

tünk. 

Tudatosan választottam a mozgókép és média szakot a békési 
Farkas Gyula Közoktatási Intézményben. Szeretném, ha késıbb 
a kenyérkeresı munkám ez lehetne. Nagyon jó helyzetben va-
gyok, mert otthonról a szüleimtıl minden támogatást megkapok, 
erkölcsileg és érzelmileg is, hogy céljaimat elérjem. Hogy iga-
zán jó szakember válhasson belılem a tanulmányaim befejezése 
után. - Csak remélni tudom, hogy büszkék lesznek rám és ered-
ményeimre. Palika továbbá elmondta, hogy mindent, ami csak 
érdekli, videóra veszi fel, mert szereti ezt a szakmát. A szerkesz-
tést és az utómunkálatokat egyaránt. Ezen kívül a hagyomá-
nyokra is odafigyel, hiszen zenével kel és fekszik. Az iskolából 
hazatérve elsı dolga, hogy gitározzon. Mellette Horvát Rudolf 
prímástól vesz hegedő leckéket. Tanára Szegfő Katalin (a Béké-
si Újság fıszerkesztıje, a Torony Rádió mősorvezetıje) elisme-
rıen nyilatkozott Antóni Pál szorgalmáról és tudatosságáról. 
Hozzátette: mozgókép és médiaismeret képzés gimnázium szak-
ként a megyében csak itt van, a Farkas Gyula Közoktatási Intéz-
ményben. Ez azt jelenti, hogy elsıtıl negyedikig immár nyolca-
dik éve célzottan ilyen irányú felkészítés folyik a tanórákon. Né-
hány éve figyelhetı meg, hogy egyre több roma diák érdeklıdik 
a mozgókép és média szak iránt. Rengeteg múlik a tehetségen, a 
megszerzett tudáson, és a szerencsén is. Aki otthonról megfelelı 
alapokat hoz: szülıi gondoskodást, odafigyelést, jó úton jár. 
Ezért bízik tanítványa, ifj. Antóni Pál sikerében is.            L. Gy. 

Szegfő Katalin médiatanár és Antóni Pál, a Farkas Gyula Köz-

oktatási Intézmény mozgókép és média szakos diákja 
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Részt vett és felszólalt az İszin-
tén a hátrányok megszüntetésé-
ért elnevezéső nyílt napon ápri-
lis 9-én a Parlamentben Lakatos 
Gyula, a Békési Újság Roma Ol-
dalának szerkesztıje.  
Beszédét teljes egészében közöl-
jük. 
 
„Tisztelt Hölgyeim és Uraim, talán 
néhányuknak ismerısen csengtek 
Lakatos Tibor, Békés megyei ci-
gány költı sorai. De talán egyetlen 
ember sincs most ebben a terem-
ben, aki ne érezte volna már leg-
alább egyszer: bennünket valóban 
az élet tanít. Fájdalmas tapasztala-
tok, könnyek, egyéni és családi 
sorsok által. Mégis elmondhatjuk, 
hogy éppen ezek nyomán kultúrát, 
hagyományt teremtettek ıseink, 
olyan értékeket, amelyek fennma-
radása napjainkra létkérdéssé vált. 
Apáinkat, nagyapáinkat az élet 
formálta, gyermekeink jövıje pe-
dig belılük, belılünk is táplálko-
zik. Ezen alapokon túl viszont má-
ra megkerülhetetlenné vált az ok-
tatás kérdése. Egy olyan oktatásé, 
tisztelt Hölgyeim és uraim, amely-
ben gyermekeink végre egyenlı 
esélyekkel indulhatnak. Rajtunk 
szülıkön, és a roma vezetıinken 
múlik, hogy élünk, élnek-e a lehe-
tıséggel. Békés városából érkez-
tem ide Önökhöz, egy olyan hely-
rıl, ahol 16 év után a város vezeté-
se most felvállalta az integrált ok-
tatás megszervezését. Az elmúlt 
idıszak tapasztalatai megmutatták, 
hogy mekkora munkát vállaltunk 
ezzel. Önmagunkat és családokat 
kellett meggyıznünk, hogy ez a 
jövı útja, hogy gyermekeink így 
kaphatják majd a legtöbbet, és 
még mindig nem mondhatjuk el, 
hogy túlvagyunk a nehezén. Ehhez   
a jelenleginél sokkal komolyabb 
tájékoztatási rendszerre, sıt a ci-

gány családok sokkal intenzívebb 
bevonására lenne szükség. Meg-
gyızıdésem, hogy a szeptember-
ben induló elsı osztályokban tanu-
ló gyermekeink valami újat, remé-
nyeink szerint jobbat kapnak majd. 
Ugyanakkor nem feledkezhetünk 
el az általános iskolából kikerülı 
cigány fiatalokról sem, ahol még 
mindig hiányos a továbbtanulók 
aránya. Éppen a 7-8. évfolyam 
lehetne egyfajta specifikáció szín-
tere, ahol a fiatalok fakultatív mó-
don betekintést nyerhetnének egy 
általuk választott szakma, iskola-
forma rejtelmeibe. Az így folyta-
tott elıkészítı munka nyomán 
csökkenhetne a szakképzés terüle-
tén tapasztalható lemorzsolódás, 
tudatos iskola és életpálya válasz-
tásra ösztönözhetnénk a tanulókat. 
Jelenleg is léteznek tehetséggon-
dozó és ösztöndíjprogramok, ám 
ezek csekély kivétellel nem teszik 
érdekeltté a roma közösségek egé-
szét,a helyi kisebbségi önkor-
mányzatokat az ezekbe való aktí-
vabb bekapcsolódásra fel kellene 
készíteni. Ez a kisebbségi önkor-
mányzatok  ma kialakult finanszí-

rozási gyakorlata mellett talán 
nem is olyan meglepı egy olyan 
rendszerben, ahol a háromezres 
békési városi cigányságért felelıs 
kisebbségi önkormányzat, ugyan-
annyi pénzbıl kénytelen gazdál-
kodni, mint például egy 14 fıt 
számláló, szintén megyei kisebb-
ségi önkormányzat. Ezáltal ko-
moly, napjainkban elengedhetetlen 
eszközök hiányoznak a cigánysá-
got képviselı önkormányzatok, 
civil szervezetek, önszervezıdı 
csoportok kezébıl. S mindezt 
mondom nem cigány vezetıként 
vagy képviselıként, hisz egyik 
titulust sem gyakorlom s nem is áll 
szándékomban a késıbbiek folya-
mán sem. Részemrıl ezt a két 
probléma kört, illetve az illetéke-
sek által eddig csupán propagált, 
ám valójában az érintetteknek be 
nem mutatott integrált oktatás kér-
dését hoztam magammal ide 
Önökhöz, Hozzátok. Köszönöm, 
hogy meghallgattak.  
Lakatos Gyula a Békési Újság Ro-
ma Oldal szerkesztıje”.              
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      Parlamenti felszólalás 

 
Roma Oldal havonta megjelenı folyóirat 
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   Költészet napi versmondás a könyvtárban 

2008. április 7-8-án versmondó 
versenyen vettek részt a város 
fiataljai a könyvtárban. A Köl-
tészet Napja alkalmából szer-
vezett rendezvényen 83 gyer-
mek vett részt: az óvodáskorú-
aktól a középiskolai tanulókig 
minden korosztály képviseltet-

te magát. A rendezvénynek ál-
landó támogatója a Városvédı 
és Szépítı Egyesület. A vers-
szeretı óvodások találkozója 
április 7-én 10 órakor kezdı-
dött. A városi óvodákból 26 
kisgyermek mutatkozott be a 
gyermekkönyvtárban. Telje-

sítménye elismeréséül minden-
ki emléklapot és ajándékot ka-
pott - tájékoztatott Erdısné Sá-
gi Mária a városi könyvtár 
igazgatója.                        L. Gy. 

     Roma Koordinációs Bizottság 
   5630 Békés, Petıfi u. 4. 5-ös iroda 
       Tel: 06-66-411-011 (182 mellék) 

Várjuk tanulni vá-
gyók jelentkezését az 
alábbi szakokra:  
 
• Vasbeton szerelı  

• Burkoló 

• Szociális gondozó 

• 7-8 oszt. általá-

nos iskola 

 

Érdeklıdni lehet: 
Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat  
Békés,  
Soványhát u. 11. 
Tel: 06-66-411-460 
 • Budai János R.K.B. 
• Czinanó Tihamér 

BCKÖ elnöke 
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