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Havonta megjelenı, ingyenes roma folyóirat

Horváth Elek zene-tanár kapta a KÉSZ idei díját

Horváth Elek

példaadás
a
dolguk. A békési
KÉSZ
elismerése
jelzi, hogy a
többségi magyar társadalom megbecsüli azokat,
akik dolgoznak, tesznek,
alázattal a ma-

guk területén.
A Békés város zenei életében kifejtett kimagasló munkásságáért
elismert Horváth Elek tiszteletére
ezután zenész barátja egy parádés
szóló darabot adott elı. A rendezvényen jelen volt Dr. Osztie Zoltán, a KÉSZ országos elnöke, aki
a békési csoport aktivitását ismerte el szavaival. Dr. Pálmai Tamás,
e csoport vezetıje végezetül elmondta, hogy elıször díjaztak
roma személyiséget (díja egyébként egy Csuta György festmény
és díszoklevél volt).
- Magyarországon az teszi most a
legjobbat, aki a roma üggyel mer
foglalkozni – fejtette ki, utalva a
formálódó kormány egyik sürgetı
és elodázhatatlan feladatára. L.Gy.

Fotó: Roma Oldal

Horváth Elek, a KÉSZ idei díjazottja, ismerısei és barátai társaságában

Nemzetközi versenyen a
Békési TE bokszolói
A Szolnoki MÁV SE 100. évfordulója alkalmából megrendezett versenyen Romániából 4 csapat, Magyarországról 12 csapat küzdött
több korosztályban. A Békési TE
négy versenyzıvel utazott Szolnokra. Lakatos Gyula 11 éves elıkészítıs 29 kg-ban elsı mérkızését
vívta, nagyon erısen és szépen
bokszolt a már a húszadik mérkızésén is túl levı ellenfelével szemben. A második menetben sikerült
megrogyasztania egy szép ütés
Fotó:Lakatos Gyula

A korábbi években a Fejes házaspár, Vámos László, Cs. Kiss Andor és Hégely László vehette át a
díjat. Ahogyan az elızı idıkben,
idén is titokban tartották a díjazott
kilétét.
Így Horváth Elek „csak” zenélni
érkezett a Galéria nagytermébe,
de meglepett díjazottként távozott.
A Jazzelek trió színvonalas muzsikájával melegített be a közönség, majd Kathy-Horváth Lajos
hegedőmővész, a Liszt Ferenc
Zenemővészeti Akadémia tanára,
egykor Yehudi Menuhin tanársegédje méltatta barátja, Horváth
Elek munkásságát. Kiemelte,
hogy roma emberként, roma értelmiségiként neki és a díjazottnak a

Fotó: Roma Oldal

Horváth Elek: „Amíg Isten megtart, tanítom a zenét, mert hívatásom és szerelmem a zene”. Sorrendben ötödik alkalommal adta
át a Keresztény Értelmiségiek
Szövetsége békési csoportja azt a
díjat, amellyel olyan helyi személy elıtt fejezi ki elismerését,
aki hosszú évtizedek óta, keresztény alázattal szolgálja a maga
munkájában a várost, az itt élıket.

www.bekesiujsag.hu

Kótai Mihály és Lakatos Gyula

kombinációban. Lovas Zoltán 11
éves szintén elıkészítıs 31 kg-ban
versenyzett szintén jó versenyszellemben küldötte végig a boksz versenyt. Mindkét mérkızést az ilyenkor szokásos döntetlennel zárták a
bírák. Lovas István Junior 54 kgban a román Popita Emánuel múlta
felül a mérkızés folyamán. Mucsi
Imre junior 57 kg-ban a szintén
román származású Milák Róberttel
bokszolt. Végül mind a békési
sportoló emlékéremmel tért haza.
Jól szerepeltünk, és a verseny jól
szolgálta a felkészülésünket az elkövetkezı Bornemisza Gergely
Emlékverseny elıtt.
Maczik Pál, Békési TE edzıje
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Mohácsi Gyuláné Cili „megfızte” Gyırújbarátot
A tyúkos káposztára szavaztak a legtöbben Gyırújbaráton
Fotó: Szent Lázár Alapítvány

káposztára szavazott, ezzel elsı helyezést értünk
el a rendezvényen. A zsőri egyik tagja kiemelte,
hogy nagyon örül annak, hogy ez nemcsak generációk közötti együttmőködést, hanem kultúrák
találkozását is erısítı alkalom lehet. Fogalmazott Kovács Ildikó a Szent Lázár Alapítványtól.
A Gyırújbaráti programról még több képet
megnézhet a www.bekesiromak.lapja.hu oldalon
Kovács Ildikó
a képgalériában
Fotó: Szent Lázár Alapítvány

Június 2-án a Szent
Lázár Alapítvány néhány munkatársa és
foglalkoztatottja részt
vett a gyıri Egyesített
Egészségügyi és Szociális Intézmény hatodik alkalommal megszervezett
Országos
Találkozóján. A rendezvény a „Generációk egymás közt,
egymásért” projekt keretében zajlott.

A fıbb programok között Ki mit tud, ismeretterjesztı elıadások és népszerő egészségügyi szőrıvizsgálatok szerepeltek. Kiemelt témaként
idén a népi ételek, és ezek tálalása szerepelt. Az
alapítvány egyik intézményében dolgozó Mohácsi Gyuláné egy hagyományos cigányétel elkészítésével szállt versenybe. A tyúkos káposztához maga készítette el a pogácsát, ami egy kenyérféleség, melynek érdekessége az, hogy régen nem szeletelték, hanem törték és azzal mártogatták általában egy közös tálból a káposztát. Mohácsi Gyuláné Cili a szó szoros értelmében
A zsőri és a közönség is egyértelmően a tyúkos „lefızte” a mezınyt Gyırújbaráton.

Három kisebbségi képviselı önkormányzatonként
számával, másrészt viszont ne
kerüljenek veszélybe azok a
feladatok és tevékenységek,
amelynek ellátására a kisebbségi önkormányzatoknak lehetıségük van. A javaslat egymáshoz arányosítja a települési,
területi és országos kisebbségi
önkormányzatok létszámát
A törvényjavaslat a települési, úgy, hogy egyúttal tükrözıdjék
területi és országos kisebbségi az adott helyen élı, magukat
önkormányzatok képviselıinek nemzetiségekhez tartozóknak
létszámát csökkenti. Célja, valló választópolgárok létszáForrás: Romnet
hogy úgy állapítsa meg a ki- ma is.
sebbségi önkormányzati képviselık számát, hogy az egyrészt Dr. Hargitai János (KDNP) önálló
arányban álljon a helyi önkor- képviselıi indítványt terjesztett be
mányzatok képviselıinek lét- a Parlamentben

Önálló képviselıi indítványt
terjesztett be a Parlamentben
Dr. Hargitai János (KDNP),
Szászfalvi László (KDNP) képviselık a kisebbségi önkormányzati képviselık számának
csökkentése érdekében szükséges törvények módosításáról.
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Május utolsó vasárnapja a gyerekek napja volt

Fotó: Lakatos Gyula

Játék, játék, játék… és ajándékok jellemezték az idei
városi gyermeknapi programokat. A lapunkat kiadó
Családért Alapítvány, valamint roma magánszemélyek és vállalkozók anyagi áldozatvállalásával és segítségével hátrányos helyzető, fıleg roma gyerekeknek a Sportpályán volt nagyszabású sport- és szabadidıs rendezvény, míg pár órával késıbb a Rendezvénytéren és környékén a mővelıdési központ koordinálásával helyi civil szervezetek közremőködésével
kínáltak sportra és ügyességi vetélkedıkre épülı jókedvő szórakozást, némi jutalom nyalakodnivalóval.
A két programmal több száz kisebb és nagyobb gyermek élete lett legalább egy napra gazdagabb olvasható és még több kép nézhetı a www.bekesiujsag.hu
oldalon.
Szegfő Katalin
A gyereknapi rendezvényt a Sportpályán Izsó Gábor polgármester nyitott meg. A rendezvényrıl még
több kép a www.bekesiromak.lapja.hu oldalon a képgalériában látható.

A GDP-t is növelné a romák integrációja
A spanyolországi Córdoba adott otthont az Európai Bizottság és
a spanyol soros elnökség által közösen szervezett Második Európai Roma Csúcstalálkozónak, ahol Járóka Lívia európai parlamenti képviselı is felszólalt.
Járóka Lívia az eseményen egy olyan kötelezı erejő uniós stratégia kialakítását sürgette, amely az európai romákat elsısorban nem etnikai
kisebbségként, hanem gazdasági célcsoportként azonosítaná. Járóka
Lívia, a romák társadalmi befogadását célzó uniós stratégia európai parlamenti jelentéstevıje és az EP egyetlen roma képviselıje a csúcstalálkozón elhangzott beszédében elmondta, hogy ennek a stratégiának határozott lépéseket kell tennie a leszakadó kistérségekben koncentrálódó
nyomor enyhítése érdekében. A néppárti politikus felhívta a figyelmet,
hogy a normatív és esetlegesen szankciókat is kilátásba helyezı uniós
stratégia kialakítása nem csupán lehetséges, de a területen eddig alkotott „soft law” normák ezt kimondottan elırevetítik. Járóka Lívia hangsúlyozta, hogy az európai romák teljes körő integrációja egyszerre
szükségszerő és jövedelmezı befektetés: amennyiben foglalkoztatási
szintjük elérné a regionális átlagot, ez önmagában 4-6 százalékos GDP
Forrás: EU hírlevél
növekedést jelentene.

A cigányság integrációjának az iskola az útja
Semmilyen kiadást nem szabad
sajnálni az oktatás teljes rendszerének újjáépítésére, ebben nyilvánulhat meg egyértelmően a kormányzat elszántsága, hogy valóban rendbe akarja hozni az oktatásügyet - mondta Sólyom László
köztársasági elnök egy konferencián Budapesten.

Az államfı a „Hogyan lehet a felívelést segítı szárny az oktatás?”
címő tanácskozáson mondott megnyitó beszédében arról is szólt,
hogy mindig támogatta a kistelepüléseket „abban a harcukban,
hogy megtarthassák saját iskoláikat”. Kifejezte azon reményét,
hogy ez a törekvés „meg-

hallgatásra talál”.
Sólyom László azt
is hangsúlyozta,
hogy „a cigányság
integrációjának az
iskola az útja”.
(Forrás: romnet)
Sólyom László,
köztársasági elnök
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Oktassák-e a romaság több száz éves történelmét?
A cigánykérdés minden korábbinál aktuálisabb, ma Magyarországon. Minden pártnak meg van a maga megoldó cigány politikája, a fiatalok azonban nem rendelkeznek megfelelı ismeretekkel ahhoz, hogy önálló véleményt alkossanak.
A magyar középiskolák olyan
társadalmi képet erısítenek a
diákokban, amely két részre
osztja az embereket: „mi” és
„ık”. A cigánykérdés minden
korábbinál aktuálisabb Magyarországon, az összes pártnak
megvan a maga megoldó cigány politikája, a fiatalok azonban nem rendelkeznek megfelelı ismeretekkel ahhoz, hogy
önálló véleményt alkossanak e
témakörben. Hogyan oktassunk
hát a cigányságról?

Az oktatás, és ezen belül a tantárgyak szerkezeti felépítése és tartalma szinte mindig lépéshátrányban van az igazsághoz képest. A
szabályozás, a tantervek, tankönyvek és a képzés lomhán igyekeznek követni az újításokat, vagy
éppen védelmezni az örök értékeket az új divatok ellenében. A magyar oktatás a rendszerváltás óta
mintha törvényszerőnek a lemaradás példatára kívánna lenni: sok
mindent, változtatott, de még több
minden maradt romos állapotban
Ha a modultantárgyakat vesszük
példaként még most is óriási eb-

béli lemaradása a társadalmunknak. Számos oktatási intézményben a történelem óraszámát emelik a modultárgy pótlásaként. Véleményem szerint pont ez az oktatás teremtené meg olyan aktuális
kérdés felvetését a középiskolákban, mint a cigánykérdés. Így napjaink egyik, ha nem a legnagyobb
problémája a magyarországi cigányság megoldatlan helyzete.
Nem azt mondom, hogy mindent
az iskola oldjon meg. Ez nem is
várható el. Kell-e egyáltalán a
hazai cigányság több száz éves
múltjával foglalkozni? Véleményem szerint igen, kell, kellene.
(Ezt a diákok is megerısítették
ottlétünkkor, mikor szántunk rá
néhány órát a Farkas Gyula KözRoma történelem oktatás a
oktatási Intézményben.) Az iskola FGYKI-ben
feladata többek között éppen ez
volna: olyan ismeretekkel lásson
el, amelyekkel értelmezni tudjuk a kotás, sokkal inkább a magyaráminket körülvevı társadalmi való- zatkeresés jusson a gyerekek, és
ságot. A célja nem az, hogy erı- majdani felnıttek eszébe, nos aksítsük a mi-ık különbségtételt, kor talán már nem homokra építhanem hogy háttértudással támo- keztünk. S tettünk egy lépést egygassa meg a véleményalkotást. Ha más elfogadása, megértése felé.
ezt, csupán ezt sikerülne elérnie a Lakatos Gyula
magyar társadalomnak, hogy a
Még több hír és kép a
jelenségrıl ne azonnal az ítéletalwww.bekesiromak.lapja.hu oldalon

A Tarhosi Napokon lép fel a DPM formáció
A DPM zenei formáció,
amely békési fiatalokból állt
össze a közelmúltban. Számos fellépésen van túl. Több
számuk már a legnagyobb
internetes megosztón is hallható. Nemrég elkészült elsı
maxijuk is. A fiatalok már
több internetes portálon is
Havonta megjelenı ingyenes folyóirat

Roma Oldal

adtak interjút. Július 3-án
Tarhoson lépnek fel. Legújabb számuk itt halható is
lesz, érdekessége az új dalnak, hogy Burai Krisztián,
közismertebb nevén Kicsi
Nyúl készítette, és hangszerelte, a dalt, a zenekar számáLakatos Gyula
ra.
www.bekesiromak.lapja.hu

