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Március végén a Reményhír Házban folytatódott 

a Közéleti Klub. A sorozat vendége ezúttal Ka-

rácson Zoltán boncmester és egészségtan tanár 

volt, akit a házigazdák részéről Patkás Rita kér-

dezett. Az est során zenei betétekkel Szilágyi Ró-

bert szolgált. 

 

Karácson Zoltán a mindennapok harcában, és a szak-
maiságában is igen erős hitébe kapaszkodik, amely a 
társadalom minden tagjának példa értékű lehet. Zol-
tán Békésről származik, itt élte gyermekéveit, és itt 
végezte alapfokú és középfokú tanulmányait is. Két 
meghatározó életforma jellemezte családi életét. 
Egyfelől a mély keresztény életű édesanya, más felől 
szintén vonzó világi nézetek voltak irányadóak Zol-
tán számára. 
- Az érettségit követően édesapám elé álltam. Azt 
mondtam neki, hogy vele akarok dolgozni. Édes-
apám ekkor már gyakorlott boncmester volt. Így a 
gyakorlatban tanulhattam ki a boncmesterséget. 
Mondhatni a munkába menekültem. Később jelent-
keztem a főiskolára, így lettem egészségtan tanár. A 
diplomámat még nem használtam, mert azóta is 
boncmesterként dolgozom.  
A feleségemet, Zsuzsit még a szakközépiskolában 
ismertem meg. Azóta négy gyermekünket neveljük, 
három fiunk és egy kislányunk van. Boldog harmo-
nikus keresztény házasságban élünk - vallott életéről 
Karácson Zoltán. 
Később beszélt arról is, hogy sok roma irtózik a ha-
lottaktól és el sem tudja képzelni, milyen is lehet 
boncmesternek lenni. Azonban a Közéleti Klub ven-
dége számára ez egy munka, amelyet tisztességgel és 
becsülettel igyekszik végezni. Sokat jelent neki, 
hogy saját maga tartja el családját, szakmájában 
megbecsülik. Karácsony Zoli beszélt az est folyamán 
cigányságáról is. 

- Az életben nem kellett többet teljesítenem vagy 
tennem, mint a többségi társadalom bármely szintén 
dolgozó tagjának, csak azért, mert származásom sze-
rint cigány vagyok. Sikereimnek az volt a kulcsa, 
hogy szüleimnek és főleg apámnak nem akartam 
szégyent hozni a fejére. Mondhatni a szülői szigor 
jutatott el idáig. Érek annyit, mint bármely dolgozó 
magyar állampolgár. Nem szégyellem származásom, 
cigányságom, hiszen akkor szüleimet, testvéreimet 
tagadnám meg. Elsősorban nem mint cigány, sokkal 
inkább mint keresztény ember élem minden napjaim. 
Meg vagyok róla győződve, hogy csak Isten Igéje 
képes a cigányságot megváltoztatni. 
Sarkadon szolgálok az ottani Hit Gyülekezetében és 
hirdetem az Úr Igéjét. A személyes tapasztalataim-
mal és az Ige hirdetésével próbálok előjárójuk lenni. 
A tetteink határozzák meg életünket. Nem számít, 
honnan jössz! Az számít, hogy hova tartasz – hang-
zott el a Közéleti Klub legutóbbi találkozásán Béké-
sen Karácson Zoltántól.                                           

Lakatos Gyula  MPE OCM 

                   „Nem számít, honnan jössz!”    

                        Közismert boncmester volt a Közéleti Klub vendége 

Patkás Rita kérdezte Karácson Zoltán egészségtan 

tanárt.                                            Fotó: D. Nagy Nóra 
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A 2012/13-as tanévtől az Reményhír Intézmény Eöt-
vös József Általános Iskola egyházi intézményként 
bevezette a hittan tanítását. Négy felekezet képvisel-
teti magát hitoktatóin keresztül: 
- a Magyar Pünkösdi Egyház 
- a Hit Gyülekezete 
- a Református Egyház 
- a Római Katolikus Egyház 
 
Az új és ismeretlen helyzetek nem kis kihívást jelen-
tettek a pedagógusoknak és az újonnan érkező hitok-
tatóknak sem. Ezúton szeretném köszönetemet kife-
jezni kollégáimnak és a tanulóknak türelmes hozzá-
állásukért. A hitoktatók egész éves tanterv alapján 
dolgoznak. A tanítás összevont csoportokban törté-
nik, a megszokott tanóra keretén belül. Az órákon 
énekelünk, kifestőket színezünk, bibliai történeteket 
tanulunk, játékokat játszunk korosztályoknak megfe-
lelően. Természetesen a gyerekek osztályzatokat 
kapnak ugyan úgy, mint bármelyik más tantárgyból. 
Visszatekintve az első félévi eredményre, a diákok 
nagyon jól teljesítettek. A tantárgy oktatásának célja 
nem csak a számonkérésre adott jó felelet, hanem az 
is cél, hogy az elsajátított ismeretek az életük részé-
vé váljon. A tanórákon való részvétel kötelező, vi-
szont a hit választása mindenkinek szabad döntése és 

személyes meggyőződése alapján történik. Úgy gon-
dolom az az erkölcsi, etikai megújulás, amire szük-
sége van valamennyiüknek, táplálkozhat azokból az 
ismeretekből, amelyeket a gyerekek az órákon sajátí-
tanak el. Bízom és reménykedem abban, hogy meg 
tudjuk szerettetni tanulóinkkal ezt a tantárgyat.  
                                                    Haczk Ákosné, hitoktató 
 

    Még több kép és hír az iskoláról: 

www.eotvosremenyhir.hu  

                     Hittanoktatás a Reményhír iskolában 

Az elmúlt időben elgondolkod-
tam, hogy mitől vagyok igazán 
boldog. Mi tesz igazán értékessé, 
és fontossá? Arra a következte-
tésre jutottam, hogy cigánysá-
gom az, ami ezekre a kérdésekre 
választ ad. Származásom segített 
megérteni a világot. Segített 
megérteni a körülöttem lévő em-
bereket és országokat. Cigánysá-
gom segített abban, hogy meg-
értsem mi fontos és mi nem. Ci-
gányságom nem valami rossz ideológiának szennyes el-
gondolása, bélyege, hanem életem legszebb ajándéka. 
Ajándék a cigányság! Olyan, mintha egy nagy virágos 
kertben én lennék az egyik illatos virág, aki már nem le-
hajtott fejjel él, hanem megmutatja értékét. Ajándék va-
gyok! Ezt minden nap újból és újból elkezdhetem. Remek 
érzés. Így talán valamit én is letehetek az élet asztalára. 
Valamivel én is építettem ezt a nagyvilágot. Cigány va-
gyok! Ezért nem jár elismerés vagy kitüntetés, csak te-
szem, amit tudok, és ezáltal leszek boldoggá!  Lakatos Gyula                                                   

        Az én cigányságom 

Életkép a Reményhír iskolában 
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2012 szeptemberétől a Magyar Pünkösdi Egyház 
Országos Cigánymisszió által alapított Reményhír 
Intézményfenntartó Központ működteti a békési 
Eötvös József Általános Iskolát és az Epreskerti 
Óvodát, valamint a gyulai Bay Zoltán Informati-
kai Szakközépiskolát. Durkó Albert Zoltán misz-
szióvezető, valamint a Reményhír Intézmény igaz-
gatója Durkóné Illés Bernadett vették szárnyaik 
alá az intézményeket. 
 
Az Eötvös József Általános Iskola több évtizedes ok-
tatási hagyományokra tekint vissza, de az időről időre 
történő megújulás mindig is jellemezte. Ennek kö-
szönhető, hogy az idei tanévben bevezetett foglalko-
zások is hamar népszerűvé váltak mind tanulóink, 
mind szüleik körében. Újdonság iskolánk életében, 
hogy a tanítási heteket áhítattal kezdjük. A felekeze-
tek szerinti hitoktatás, a vallásilag el nem kötelezet-
teknek pedig az erkölcstan oktatása választás alapján 
biztosított. Beváltotta a hozzá fűzött reményeket a 
Szülők Akadémiája kapcsolatépítő program is, a gye-
rekek körében pedig hamar népszerűek lettek a pénte-
ki örömdélutánok, amikor diákjaink kézműves, tánc, 
színjátszó, zenei és sportfoglalkozásokon vehetnek 
részt. Énekkarosaink, versmondóink, színjátszóink 
számos iskolai és más rendezvényen léptek fel. Diák-
újságunk, a ReményHÍRmondó szerkesztésével és 
kiadásával az újságírás iránt érdeklődő tanulóinknak 
nyújtunk lehetőséget tehetségük kibontakoztatására.  
Olyan iskolát álmodtunk meg és alakítottunk ki, ahol 
a tanulók, a szülők és a pedagógusok is jól érzik ma-
gukat, ahová jó érkezni és ahol jó tanulni. Korszerű 

informatikai eszközök, tanulói laptopok, digitális táb-
la, jól kidolgozott pedagógiai program alapján segít-
jük tanulóinkat tanulmányi előmenetelükben. Gondo-
san ügyelünk arra, hogy a segítséget igénylők fejlesz-
tő oktatásban részesüljenek, de a tehetséggondozást is 
éppoly fontosnak tartjuk.  
Leendő tanítványainkat gyermekbarát tantermek, tan-
eszközök, jól felszerelt, barátságos iskola és kedves, 
türelmes tanító nénik várják. Az elsősök beíratására 
iskolánkba április 8-9-én kerül sor (Békés, Jantyik u. 
21-25.). Bízunk benne, hogy nevelő-oktató munkánk 
elnyeri a szülők tetszését!  

Elérhetőségek: +36/66/411344  
eotvos@remenyhirintezmeny.hu  

www.eotvosremenyhir.hu  

 Tárt kapukkal várja a leendő elsősöket a békési Reményhír Intézmény 

Ezer roma nő 
tanul szakmát 
az országban 
az EU-
finanszírozás-
sal megvalósu-
ló Társadalmi 
Megújulás 
Operatív 

Program támogatásával. Közülük 18-an, akik daj-
kaképzettséget szereztek, nemrég vették át bizo-
nyítványukat Békéscsabán. 
 
A projekt keretében az országban az első tanfolyam a 
Türr István Képző és Kutató Intézet békéscsabai 
igazgatóságánál fejeződött be. A program 2012. júli-
us elsején kezdődött, és 2014. augusztusban fejeződik 
be. Az Országos Roma Önkormányzatnak a kedden 

eljuttatott közleménye szerint a projekt fő célja, hogy 
a végzettség megszerzésének lehetővé tételével segít-
se a roma nők társadalmi felzárkózását és befogadá-
sukat. A képzés ideje alatt a nők utazási költségtérí-
tést és megélhetési támogatást kapnak. A dajkaképzés 
három hónapos, az elméleti oktatás gyakorlati kép-
zéssel egészül ki, a hallgatók a lakóhelyük közelében 
lévő óvodákban dolgoznak. Békés megyében még 
hatvan roma nő képzésére lesz lehetőség más szak-
mákban, az előkészületek hamarosan megkezdőd-
nek. A roma nőknek a projekt időtartama alatt mento-
rok nyújtanak segítséget a sikeres tanulás és a későb-
bi elhelyezkedés érdekében. A dajka szakképesítés 
mellett a nők szociális asszisztens, szociális gondozó, 
kisgyermekgondozó és -nevelő, ápolási asszisztens, 
valamint gyermek- és ifjúsági felügyelői képesítést 
szerezhetnek. 
                                                                               Lakatos Gyula 

Tanóra a békési Reményhír Intézményben. 

    Ezer roma nő tanul szakmát az országban EU-támogatással 
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A békési Reményhír Intézmény Eötvös József Álta-
lános Iskolában minden hónap utolsó péntekén Szü-
lők Akadémiája várja az érdeklődőket. Az előadás 
idejére a tanító nénik az alsósok és óvódások részére 
játszóházat rendeznek. A találkozón szüleink beszél-
getnek, megosztják egymással gondolataikat, véle-
ményüket az iskoláról, a tanulásról és sok más kér-
désről. Legutóbb az eddigi időszak értékelése, ta-
pasztalatok, élmények megbeszélése volt a téma. A 
szülők elégedettségi kérdőívet töltöttek ki az iskolá-
val kapcsolatban, majd a véleményeket összegezték. 
Nagyon jó hangulatban telt el a közös gondolkodás 
is. A Szülők Akadémiája második felében négy 
nagymamának köszönhetően hagyományosan roma 
ételt, tyúkoskáposztát fogyasztottak el együtt a szü-
lők. A vacsoránál felelevenedtek a régi szokások, 
szép emlékek.                            www.eotvosremenyhir.hu  

                          Jó hangulatú Szülők Akadémiája a  

                         Reményhír Intézményben 

Kiscsoportos foglalkozás a Szülők Akadémiáján a 

Reményhír Intézményben. 

Az ENSZ Emberi Jogi Tanácsá-

nak genfi rendezvényén vett 

részt Járóka Lívia Fideszes eu-

rópai parlamenti képviselő. 
 
Navanethem Pillay, az ENSZ em-

beri jogi főbiztosának meghívásá-

ra a világ minden tájáról érkeztek 

női vezetők a genfi Nemzetek Pa-

lotájába, hogy a nők társadalom-

formáló erejéről és a női vezetők 

hatásáról tárgyaljanak a politika 

és gazdaság terén. Járóka Lívia, az 

EP Nőjogi és Esélyegyenlőségi 

Bizottságának alelnöke a rendez-

vényt megelőzően munkavacsorán 

vet t  részt  a  női  ENSZ-

nagykövetek, valamint az ENSZ 

emberi jogi 

főbiztosának 

t á r s a sá gá -

ban. A nép-

párti politi-

kus ismer-

tette a ma-

gyar soros 

EU elnökség által útnak indított 

Nemzeti Romaintegrációs Straté-

giák Uniós Keretrendszerét; vala-

mint hangsúlyozta: az idei év fo-

lyamán az EP határozatot szentel 

majd a roma nők helyzetének és 

társadalmi befogadásuk előmozdí-

tására. Járóka Lívia, a dokumen-

tum jelentéstevője reményét fejez-

te ki: a kezdeményezés is hozzájá-

rul, hogy érzékelhető és mélyreha-

tó változásokat sikerüljön elérni 

az évtized végéig. Az ENSZ Em-

beri Jogi Tanácsának rendezvé-

nyén a nők és férfiak közötti 

esélyegyenlőség előmozdításáról, 

valamint a vezető pozíciókban 

lévő nők társadalomformáló hatá-

sáról cseréltek eszmét a meghívot-

tak. A megbeszélésen Járóka Lí-

via a nők szakmai előrelépését 

akadályozó üvegplafonról, a ne-

mek között bérkülönbségről, vala-

mint a munka és család össze-

egyeztetésének problémájáról, a 

női vezetők alacsonyabb számá-

nak okairól beszélt. 
                               Forrás: euhírlevél.hu 

               Genfben találkoztak a női vezetők 
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            Békési Romák Lapja 

       Kövesd                   lapunkat itt is! 


