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Új felügyelője lesz a romaügyeknek
Balog Zoltán végleg feladja a romaügyet, helyére
Kovács Zoltán korábbi kommunikációs államtitkár
léphet.
Balog Zoltán, aki tavaly májusi miniszteri kinevezésekor még ragaszkodott a romaügyek felügyeletéért,
és a közigazgatási tárca (KIM) alá tartozó, általa vezetett, a társadalmi felzárkóztatásért felelős államtitkárságát átvitte az Emberi Erőforrás Minisztériumába. A minisztérium irányítása mellett ugyanakkor
Balog Zoltánnak már nem jut elég ideje, illetve figyelme a területre, ezért Kovács Zoltán korábbi kommunikációs államtitkárra, a KIM társadalmi kapcsolatokért felelős jelenlegi államtitkárára bízná a felzárkóztatási ügyek felügyeletét. Kovács Zoltán sajtóértesülések szerint elfogadta a felkérést.
Forrás: romnet

Kovács Zoltán korábbi kommunikációs államtitkárra,
a KIM társadalmi kapcsolatokért felelős jelenlegi államtitkárára bízzák a felzárkóztatási ügyek felügyeletét. Kovács Zoltán a felkérést el is fogadta.

A sport szerepe a roma integrációban
Lehetséges-e a sportot a romák
felzárkóztatásának szolgálatába
állítani? A témát sportvezetők és
politikusok közös tanácskozáson
tárgyalták meg.
„A sport szerepe a roma integrációban” címmel szervezett konferenciáról tájékoztatta szerkesztőségünket több roma országgyűlési
képviselő. A megjelent szakvezetők és szakpolitikusok elsősorban
arra keresték a választ, hogy miként lehetne a sportot, mint az
egyik legsikeresebb közösségformáló erőt, a hátrányos helyzetű
társadalmi csoportok, elsősorban a
roma felzárkóztatás szolgálatába
állítani. A tanácskozás résztvevői-

nek egybehangzó véleménye szerint a sport integráló ereje olyan
tényező, amelyet egy magát a
mozgáskultúra és a romák felzárkóztatása mellett egyaránt elkötelező kormány nem hagyhat figyelmen kívül. A parlament részéről
elhangzó javaslatok közül kiemelt
figyelmet kapott a sportkoncepció
részét képező elképzelés, amely
közoktatás mellett a sportiskolai
rendszer megerősítését célozza.
Többen is azon véleményüknek
adtak hangot, hogy a nézőtéri
rasszizmus és antiszemitizmus a
társadalomban felgyülemlett feszültségek leképeződései. A lelátói béke így hosszabb távon csupán a társadalmi békét erősítő kor-

mányzati politikával teremthető
meg, rövid távú megoldásként
pedig olyan javaslat hangzott el,
amely a modern, de szurkolóbarát
beléptető rendszerek mielőbbi
kiépítését célozza.
A rendezvényen résztvevő sportvezetők és sportpolitikusok, annak
apropóján, hogy a roma integrációban a legtöbb munkát az ökölvívás területén működő egyesületek
végzik, a legendás Papp László
emléke előtt is fejet hajtottak.
Lakatos Gyula

Még több hír, kép és videó a
www.bekesiromak.blogspot.hu
internetes oldalunkon található.
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Kunyhótól Kanadáig
Az MPE Országos Cigánymisszió és partner szervezetei: a Békési Roma Nemzetiségi Önkormányzat, a Békési
Lungo Drom és a Reményhír
Alapítvány „Beszéljük Meg”
címmel Közéleti Klubot
indított Békésen. A rendezvénynek a Reményhír Ház ad
otthont a Verseny utca 7
szám alatt.
A Közéleti Klub elnevezésű rendezvénysorozat jól
illeszkedik a
r endező
szer-

vezetek fő üzenetéhez, melynek lényege a szeretett, egymás megértése, elfogadása
kölcsönös párbeszéd formájában. „Ismerjük meg egymást” - ez a mottója a rendezvénynek, melynek a vendége február 11-én Dr. Pierre
Sangala geofizikus volt.
Kunyhótól Kanadáig című
előadásában Pierre beszélt a
folyamatos tanulásairól, nehézségeiről, arról hogy jutott
el egy kis kunyhótól Magyarországon át egészen Kanadáig. Mesélt családjáról, hazájában, Maliban uralkodó állapotokról. Az eseményről bővebben olvashatnak a
www.remenyhir.hu internetes
oldalon.
Lakatos Gyula

Pierre Sangala

Kitartásra, testvériségre nevel a sport
Szabó István (Kálszi) a Békési
TE
Súl yem el ő
Szakosztályában
Balog János edző
segítője. Munkáját
13 éve végzi. Ezúttal őt kérdeztük a
sport erejéről és a
cigányságról.

pedig célorientálttá teszi őket, és
kitartásra tanít mindenkit. Meg
vagyok róla győződve, hogy
mindez kihat a mindennapi életükre is, és ugyanilyen törekvőek
lesznek a munkában vagy más
közösségekben is – fejtette ki véleményét lapunk kérdésére az
egykori remek sportoló Szabó
István, Kálszi.
Lakatos Gyula
Fotó: Roma Oldal

- Akik hozzánk járnak sportolni
átlagos emberek. Én nem szoktam
különbséget tenni aszerint, hogy
valaki cigány vagy magyar. Csupán jó és rossz embereket ismerek, és persze akikkel mi itt a
szakosztályban dolgozunk, jó emberek. Minden rendszeresen sportoló fiatalt tisztelek, mert nagyon
komoly erőt fejtenek ki. Minden
nap itt vannak, mázsás súlyokat
mozgatnak meg, vagy zsákolnak,
futnak, bokszolnak. Gondoljunk
csak bele: ennyi energiával akár
randalírozhatnának is a főtéren,
vagy valamely szórakozó helyet
pakolhatnák ki, de ők itt edzenek.

Levezetik fölös energiájukat és
utána békéségben hazamennek a
családjukhoz. A sport világában
nem számít, hogy ki minek született, mi itt egy közösséget alkotunk, odafigyelünk egymásra.
A sport kiválóan formálja a jellemet, kitartásra, testvériségre tanít.
A sportban mindig akadnak célok,
melyért meg kell küzdeniük. Ez

„A sport kiválóan formálja a jellemet, kitartásra, testvériségre tanít.”
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Orbán Viktor a cigányügyi tanács élén
Cigányügyi Egyeztető Tanács létrehozásáról döntött
a kormány. A testület elnöke Orbán Viktor kormányfő, társelnöke Farkas Flórián Fideszes képviselő, az Országos Roma Önkormányzat vezetője. A
tanácsban több miniszter is helyet kap, például
Matolcsy György.
A kormány január 29-i ülésén döntés született a Cigányügyi Egyeztető Tanács létrehozásáról, amely a
legmagasabb szintre emeli a felzárkózás ügyét. A
testület fő feladata a felzárkózási és cigányügyi politika stratégiai irányaira vonatkozó javaslatok kidolgozása, valamint a végrehajtás nyomon követése – tudatja az Emberi Erőforrások Minisztériuma társadalmi felzárkózásért felelős államtitkárságának szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleménye.
A Cigányügyi Egyeztető Tanács létrehozásával lehetőség nyílik arra, hogy a kormányzati struktúra legmagasabb szintjén közvetlen párbeszéd és az érintett
miniszterek és szereplők szükség szerinti bevonásával közvetlen visszacsatolás keretében lehessen áttekinteni az eddigi intézkedések végrehajtásának megvalósítását, és meghatározni a romák felzárkózásának
elősegítése érdekében szükséges további lépéseket.
A tanács javaslatot tesz a kormány társadalmi felzárkózási és cigányügyi politikájára, figyelemmel kíséri
a kormány és az Országos Roma Önkormányzat
(ORÖ) között létrejött „keret megállapodásban foglalt célok teljesülését”, valamint véleményezi a megállapodás végrehajtásában érintett miniszterek és az

ORÖ által készített beszámolókat.
A testület elnöke a kormányfő (Orbán Viktor), társelnöke pedig az ORÖ elnöke (Farkas Flórián Fideszes
parlamenti képviselő, a Lungo Drom vezetője). További tagjai: az emberi erőforrások minisztere (Balog
Zoltán), a belügyminiszter (Pintér Sándor), a nemzetgazdasági miniszter (Matolcsy György) és a Miniszterelnökséget vezető államtitkár (Lázár János).
A tanács legalább negyedévente tart ülést.
Lakatos Gyula

A testület elnöke Orbán Viktor kormányfő, társelnöke Farkas Flórián Fideszes képviselő, az Országos
Roma Önkormányzat vezetője.
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Békési FÉK Klub: jövő vagy jövőkép
Minden érdeklődő fiatalt rávezet a helyes értékrend felé vezető útra
A FÉK, mint középiskolás korú
fiataloknak szóló program, alapvető szükségletekre, hiányokra
világít rá a mai ifjúságra vonatkozóan: az önismeretre, a tartós
kapcsolatok hiányára, veszélyes
magatartásformákra(kábítószerek, alkohol, szabados szexuális
élet), az értékrend-válságra és
jellemfejlődésre.

Az elmúlt alig egy évben ezekre a
területekre összpontosítva különböző témákra bontva próbáltuk a
résztvevő fiatalokat rávezetni a
helyes értékrend felé vezető útra.
Ezek a témák a következők: Önértékelés, Barátság, Elfogadás, Szeretet, Közösség, illetve a Jövő
vagy jövőkép. Ezek címszavak
csupán, de külön-külön igen fontosak, súlyosak, nagy jelentőségű-

ek abban, hogy a felsorolt hiányokat pótolni tudjuk az ifjúság gondolkodásmódjában. Igazán a szervezők látják, ők élik át testközelből, hogy a fentebb megfogalmazott hangzatos, „nagy szavak”
nem üres szólamok, hanem valóságos tények. Egész társadalmunkat áthatják, így nem csoda, hogy
fokozottan jelentkeznek a felnövekvő generációk körében is.
Az eddig eltelt időszakban a FÉK
Klub hétről-hétre megrendezésre
került, sok fiatalt sikerült elérnünk
és megismernünk általa. Egyik
kiemelkedő esemény volt a tavaly
novemberben lezajlott Y Traktor
Amatőr Tehetségkutató verseny,
melynek keretében helyi tinédzserkorú gyerekek mérhették
össze tudásukat szakmai zsűri
előtt. A házigazdák nagy örömére
rendkívül nagy érdeklődés fogadta

a kétfordulós rendezvényt.
Nem szabad elfelejtenünk, hogy a
FÉK egy keresztény alapokkal
rendelkező program, így hivatott a
bibliai értékrendet közvetíteni az
érdeklődő résztvevők felé. Így
történhetett meg, hogy Babonák
címmel tartott előadást a közelmúltban Szilágyi Róbert mentálhigiénés szakember. A jelenlévők
érdeklődve hallgatták végig a beszámolót.
Jövőbeli terveink között szerepel
az Y Traktor Tehetségkutató ismételt megrendezése a nagy sikerre való tekintettel, továbbá a grundon sportnapot szervezünk, és
kirándulást is szeretnénk. Szükségét látjuk továbbá egy városrendezési, köztisztasági takarítás megvalósítását.
Mike-Sötét Denisz, Fajó Attila
Fotó: Kis István

Életkép a FÉK Klubból
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