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Tárgy: Javaslat kőbányai közéleti roma 
rádióműsor támogatására 

Lakatos László közéleti roma rádióműsor indításához, heti rendszerességű megjelenéséhez 
kért támogatást ÖnkormányzatunktóL A Rom-óra című kulturális, közéleti magazinműsornak 
a kerületünkben működő Rádió 17 közszolgálati rádió adna helyt, akik biztosítják a technikai 
hátteret az adáshoz. A kérelmező az első beadvány leadása óta eltelt idő, valamint a tisztelt 
bizottsági tagok kérésének figyelembe vételével a műsortervet és az erre vonatkozó 
költségvetést átdolgozta, így azt az l. mellékletben ismerhetik meg. A Rádió 17 befogadó 
nyilatkozatát a 2. melléklet tartalmazza. 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság a februári ülésén kérte a Kőbányai Cigány 
Kisebbségi Önkormányzat véleményét a műsor indításával, sugárzásával kapcsolatban. A 
kisebbségi önkormányzat 19/2011. (II. 8.) határozata a 3. mellékletben olvasható. 

Az áprilisi ülésen a Bizottság felkérte Lakatos Lászlót, hogy próbáljon meg a műsorhoz más 
támogatót is fellelni. A kérelmező megkereste a Főváros Roma Oktatási és Kulturális 
Központot, valamint az Országos Cigány Önkormányzatot. A támogatást kérő levél az 
előterjesztés 4. melléklete, míg az erre kapott válaszok az 5. mellékletben találhatók. Szintén 
az áprilisi bizottsági ülésen merült fel az a kérdés, hogy milyenek a Rádió 17 Közszolgálati 
Rádió hallgatottsági adatai. E-mailben megkerestük a főszerkesztőt, Orbán Zoltánt, aki arról 
tájékoztatott, hogy nem kértek hallgatottságra vonatkozó mérést, így nincsen erről hivatalos 
adatuk (válasz e-mail: 6. melléklet). Az adó lefedettsége kb. l millió fős hallgatótábort 
feltételez (kerület, szomszédos kerületek, vonzáskörzet), és ebből a főszerkesztő becslése 
szerint kb. l 00 OOO fő a hallgatók száma. 

Fenti műsor támogatása a Rádió 17 üzemeltetőjén, a Rákosmente Rádió és Műsorszolgáltató 
Kft-n keresztül valósulhat meg. A megállapodás tervezet az előterjesztés 7. melléklete. A 
megállapodás - többek között - rögzíti a támogatási célt, az összeg pontosan megfogalmazott 
felhasználhatóságát, az elszámolás rendjét is. 

Az előterjesztéshez csatolt 8. melléklet Papp László tanár úr (Szent László Gimnázium, 
Tömegkommunikáció szak) támogató levele. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, döntsön arról, kívánja-e bruttó 520 OOO Ft összeggel 
támogatni Lakatos Lászlót a Rom-óra című rádiós műsor megvalósításában! 



Határozati javaslat: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete bruttó 520 OOO Ft 
összeggel, általános működési célú tartalék-kerete terhére támogatja Lakatos László Rom-óra 
című rádiós magazinműsorát, 2011. júliustól 2011. decemberig terjedő időszakra, a 
Rákosmente Rádió és Műsorszolgáltató Kft-vel kötött megállapodás alapján. 
Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 

Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

Budapest, 2011. május 10. 

Törvényességi szempontból látta: 

azonnal 
a humán szakterületért felelős alpolgármester 
Jegyző 

Humán Iroda vezetője 

Weeber Tibor 



MŰSORTEV 

A műsor címe: Rom-óra 

A műsor helye és ideje: Rádió 17, pénteki napokon 15.05- 15.35 

A műsor tervezett megjelenése 2011. július/augusztus hótól 2011. december 
hónapig, heti egy alkalommal, pénteki napokon, 30 perc időtartamban, 

tetszőleges számú ismétléssel. 

A műsor célcsoportja: elsősorban a X. kerületben élő roma lakosság, valamint 
azok a civil szervezetek/intézmények amelyek profiljukból adódóan hátrányos 
helyzetű, köztük roma emberekkel foglalkoznak. Természetesen fontos, 
lényeges a Rádió 17 adó teljes hallgatói köre is. 

A műsor felépítése: 

Szignál 30mp 

Beköszönés/ műsoraj ánló l perc 

Téma/ vendég l 10 perc 

Zene 1: 3 perc 

Téma/ vendég 2 : 10 perc 

Pályázatfigyelő/programajánló l perc 

Elköszönés/műsorajánló l perc 

Szignál 30mp 

A műsor leírása 

Kulturális, politikai, közéleti műsor romákról, de nem csak romáknak. A műsor a 
kerületben élő, vagy a kerülethez kötődö ismert vagy éppen kevésbé ismert 
roma embereket mutatná be, párhuzamosan azzal a céllal, hogy azokat a nem
roma személyek (művészek, pedagógusok, a helyi közszférában dolgozók) is 
lehetőséget kapjanak, akik munkájuk során gyakorta találkoznak a kerületben 
élő romákkaL E mellett a műsor olyan roma embereket mutatna be, akik 
sikeres életutat futottak be, akik története példaként állhatna a roma hallgatók 
előtt, akik elmesél nék, nekik hogyan sikerült kitörni, továbblépni. 



Vendégüliátnék 

- zenészeket: Szakesi Lakatos Béla, 100 tagú cigányzenekar, L. L. Junior, 
Gáspár László, külföldön és Magyarországon élő klasszikus zenészek, jazz 
muzsikusok 

színészeket: Nyári Oszkár, Balogh Janó, cigány társulatok 

írókat: Cserner Géza 

- festőművészeket: Szentandrássy István, Kunhegyesi Ferenc, Vári Zsolt 

közszférában dolgozókat: Rostás Csaba, Rézműves Melinda, Solymosi 
Imre 

Hangsúlyt fordítanék a roma népismeretre, a c1gany kultúrára, a c1gany 
kultúra és a sajtó viszonyára. Kiemeit szerepet kapna a cigány kultúrában a 
zene szerepe, az irodalom és a képzőművészet helye. Természetesen nem 
feledkeznék meg a roma politikusokról sem. 

A műsor kiemeit célja, hogy mindenki számára felvillantsak olyan roma 
értékeket, melyek gazdagítani tudják a mai társadalmat. Hiszem, ez a műsor 
alkalmat teremt arra, hogy közelebb kerüljenek egymáshoz a különböző 

kultúrák. Mivel a Rádió 17 stúdiója és székhelye Kőbányán található, ezért 
kiemelten fontosnak tartom kőbányai életutak bemutatását, és napi 
aktualitását. 

Fontosnak tartom, hogy romaként, tudásommal és tapasztalatommal 
szalgáljam kőbányai roma közösséget, első kézből és hitelesen tájékoztassak az 
őket érintő kérdésekben, tájékoztassam őket a róluk szóló hírekről és 
érdekességekről. 

Manapság majdnem minden TV- és rádióállomáson található roma származású 
kolléga. Én lassan 10 éve foglalkozam a roma médiával, rádiós gyakarnoki 
időmet Rádió C-ben töltöttem el, ott mindent megtanultam a rádiózás 
rejtelmeiről, aztán belekóstoltam az írott sajtóba, ahol roma jellegű cikkeket 
írtam. Megjelent cikkem a Hetek és a Képes Újság orgánumokban. Jelenleg a 
Szent László Gimnáziumban dolgozom, mint oktatás-technikus. Ugyanitt, Papp 
László tömegkommunikációs tanár támogatásával forgathattam az ATV 
regionális híradójában és a Zugló TV kamasz csatornájában, jellemzően romákat 
érintő kérdésekről. Győrfi László a Kőbányai Média és Kulturális Nonprofit Kft. 
ügyvezető igazgatójának felkérésére, műsorvezetőként dolgozhattam kerületi 
rendezvényeken: május 1-, augusztus 20-án az Óhegy Parkban, valamint a Szent 
László Napok kulturális rendezvénysorozaton. 

? , -



A műsor tervezett költségvetése 

A műsor gyártásában 1 fő szerkesztő-riporter vesz részt, díjazásuk adásonként 

15.000 Ft /fő. 

1 db műsor gyártási költsége összesen: 20.000 Ft 

A műsor elkészítése további költséget nem igényel, mivel a rádió technikai 

eszközeit használom. A Rádió 17 főszerkesztőjével egyeztetve a gyártáshoz 
szükséges stúdiót, valamint technikát biztosítják. 

A tervezett megjelenések lebontása: 

2011. július 

2011. augusztus 

2011. szeptember 

2011. október 

2011. november 

2011. december 

Összesen: 

Összesen: 

5 adás 

4 adás 

5 adás 

4 adás 

5 adás 

3 adás 

26 adás 

520 OOO Ft 



LAKATOS LÁSZLÓ 

Szerkesztő- műsorvezető 

Részére 

Tárgy: befogadó 
nyilatkozat 

A Rádió 17 szerkesztősége a ROMORA címet viselő cigány roagazint 
amennyiben a szakmai előírásoknak tartalmilag és szerkesztésileg , valamint a 
közszolgálatiságnak mindenben megfelel - műsorra tűzi. 

A Rádió l 7, a műsor elkészítését technikailag és szakmailag segíti. 

A Rádió 17 szerkesztősége igen fontosnak tartja a cigányoknak, a cigányokról 
szóló műsor elkészítését, bízván abban, hogy nem csak romáknak nyújt fontos 
információ kat. 

A tervek szerint, hetente egy alkalommal sugározzuk a ROMÓRA címet viselő 
magazint. Valószínű, hogy még egy ismétlésnek is adunk helyet, annak 
érdekében hogy még több emberhez eljusson a műsor. Az adás időpontja még 
nem ismert, ennek véglegesítése a későbbiekben történik majd. 

Tudjuk, hogy a magazin szponzorok és támogatók nélkül nem jöhet létre, ezért 
adtuk ki a befogadó nyilatkozatot, s azért mert ismervén Lakatos László 
munkáit, bízunk abban, hogy színvonalasan készíti majd el magazinműsorát. 

Budapest, 20 ll. február 4. 
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Orbán Zolt J • 

fószerkesztő 

Rádió 17 
06-20-465-02-94 



KÖBÁNYA 

g BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI 
ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI lllVATALA 

KISEBBSÉGI, EGYHÁZI ÉS CIVIL KAPCSOLATOK OSZTÁLYA 

Iktatószám: 66/20 ll. 

Kivonat a Kőbányai Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyyéből 

Az ülés időpontja: 2011. február 8. 

A kivonatot kapja: Koltai Attila elnökhelyettes 

Elnökhelyettes: A Képviselő-testület 3 fővel határozatképes. 

19/2011.UI.8.)Kőb. Cigány Kisebbségi Önk. sz. önkormányzati határozat 
(3 igen, egyhangú szavazattal) 

A Kőbányai Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete abban az esetben 
ért egyet a Lakatos László által szervezett, a Rádió 17 sugárzásában- 20 ll. március és 
20 ll. augusztus között 27 alkalommal megvalósuló "Rom-óra" elnevezésű roma 
közéleti rádióműsor indításával, amennyiben a Kőbányai Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat felhívásait, híreit, közleményeit is közzéteszi, valamint zenei 
kínálatában a cigányság zenéjének többféle műfaját ismerteti meg a közönséggel. A 
Képviselő-testület felkéri az Elnökhelyettest, hogy a határozatról a Kulturális, Oktatási 
és Sport Bizottság elnökét írásban tájékoztassa. 
Határidő: azonnal 
Felelős: elnökhelyettes 

Budapest, 2011. február 15. 



Tisztelt Cím! 

Lakatos Lászlónak hívnak. 1982-ben születtem Kisvárdán. Lassan 10 
éve foglalkozam a roma médiával. Rádiós gyakornaki időmet a Rádió 
C-ben töltöttem el, ott sok mindent megtanultam a rádiózás 
rejtelmeiről, aztán belekóstoltam az írott sajtóba, ahol roma jellegű 
cikkeket írtam. Megjelent cikkem a Hetek és a Képes Újság 
orgánumokban. Jelenleg a Szent László Gimnáziumban dolgozom, 
mint oktatás-technikus. Ugyanitt Papp László tömegkommunikációs 
tanár támogatásával forgathattam az ATV regionális híradójában és a 
Zugló TV kamasz csatornájában, jellemzően romákat érintő 

kérdésekről. Győrffy Lászlónak a Kőbányai Média és Kulturális 
Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának felkérésére műsorvezetőként 
dolgozhattam kerületi rendezvényeken: május 1., augusztus 20.: 
Óhegy Park, valamint a Szent László Napok Kulturális rendezvényen. 

Tervem, hogy rádiós magazinműsort készítsek roma és nem roma 
hallgatóknak, közéleti, politikai, kulturális műsort romákról, nem csak 
romáknak. 

Tervern megvalósításához segítséget kell kérnem, hisz önerőből 

finanszírozni ezt nem tudom. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzatát is megkerestem ötletemmeL A Kulturális, Oktatási 
és Sport Bizottság a műsor megvalósítását támogatja, az ötlet mellé 
állt. A megvalósításhoz azonban szükség lenne az Ön/Önök 
segítségére is. 

Kérem, lehetőségéhez/lehetőségeikhez mérten szíveskedjenek induló 
műsoromat anyagilag támogatni, hisz egy olyan területet szeretnék a 
hallgatók elé tárni, mely segítheti a romákat - példát látnak a 
sztereotípiából, a társadalmi besorolásból kitörő romákról-valamint 



a nem roma hallgatóság részére is tájékoztatást ad aktuális 
kérdésekről, problémákról, a romák helyzetéről. 

Kérelmemhez csatalom a műsortervet, a bekerülési költséget, 
valamint a Rádió 17- befogadó rádió- befogadó nyilatkozatát. 

Váram támogató válaszát! 

Köszönettel és üdvözlettel: 



FŐV ÁROSE ROMA OKTATÁ511 
ÉS KULTURÁLIS KÖZPONT ·auoadf~PeST 

Clm: 1088. Budapest, Szentklrályi u. 7. • Tel./Fax.: 06(1) 306-6811 • Email: khl@frokk.hu • www.frokk.hu 

Rádio17 
Jógáné Szabados Henrietta 
Osztályvezető asszony 
Részére 

Tárgy: Támogatói nyilatkozat 

.~··' 

Tisztelt Jógáné Szabados Henrietta! 

A műsortervben szereplő Rom-óra elnevezésű roma rádió, mely a Budapest X. 
kerületében, Köbányán jönne létre a helyi önkormányzati támogatással, valamint 
X. kerületi roma kisebbségi önkormányzat támogatásávaL A Fővárosi Roma 
Oktatási és Kulturális Központ is támogatja a X. kerületi rádió megalakulását, a 
magas létszámú roma lakosságat figyelembe véve Intézményünk és a magam 

nevében támogatom. Bízva színes kultúránk megjelenítésében, úgy zenében és 
egyéb társművészetekben, valamint hírközléseiben magyar nyelven, és egyéb 

programok, interjúk alkalmával cigány nyelven. Az európai unió elvárásainak 
megfelelöen a békés egymás mellett élés megteremtése érdekében, valamint az 

előítéletesség fallebontás jegyében mindenféleképpen pozitív hatás váltana ki, a 
roma és a nem roma lakosság között. 

Budapest, 2011.04.29. 

Kath orváth Lajos 

Igazgató 
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ELŐADÓI ÍV 
Országos Cigány Önkormányzat 

Irattári jel: l rattárba adva: 
l ktatószám: 00001-0067 4/2011 
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Ügyfél (partner) neve, címe: 

Lakatos László 

További ügyfelek: 

Az ügyirat tárgya: 

Támogatási kérelem rádióműsorhoz 

ügyintéző: Elnök úr l eln.titkárság Előirat 

Helyszín: Utóirat: 

r 
További felje'gyzések: 

l 

Rögzítette: SUP 2011.ápr .. 29 13:01:47 



l. oldal, összesen: l 

Hanzik Ágnes 

Feladó: 
Címzett: 
Elküldve: 
Tárgy: 

"Főszerkesztő Rádió 17" <foszerkeszto@radio17.hu> 
"Hanzik Agnes" <hanzik@kobanya.hu> 
2011. május 11. 10:35 
Re: kérés, kérdés 

Kedves Ági! 
Igéretemhez hívenjönnek a kérdésekre a válaszok: 

Sajnos nincsenek hallgatóttsági mérések, de azt tudjuk, hogy a Rádió adáskörzetében közel egy 
millió ember él. Ez lehet a számítás alapja ... 
RAMORA adás elkészítéséhez szakmai segítséget adunk. Azaz segítjük a forgatókönyvet 
megírni, a vendégeket kiválasztani, a műsor adásmenetének megírását, a műsor összevágását, és 
adásba rendezését. Természetesen technikai segítséget is adunk a műsor elkészítéséhez. 
A kész műsor adásba helyezése a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság döntését követően 
történik meg. 
A szerkesztő díjazását a Lakatos Lászlóval történt egyeztetést követően alakítjuk ki. 

Remélem minden kérdésedre válaszoltam, ha van még további kérdésed, hívj. 
Üdvözlettel: Orbán Zoltán 

06-20-465-02-94 

2011.05.11. 



MEGÁLLAPODÁS 

amely létrejött egyrészről: 
a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat (1102 Budapest, Szent 
László tér 29., törzsszám: 510008, adószáma: 15510000-2-42, bankszámlaszáma: OTP 
Bank Nyrt. 11784009-1551 0000) képviseletében Kovács Róbert polgármester 
megbízásából Ehrenberger Krisztina irodavezető, mint támogató (továbbiakban: 
Támogató), 

másrészről: 

a Rákosmente Rádió és Műsorszolgáltató Kft. (1103 Budapest, Kőér u. 5., 
adószáma: 12763962-2-42, bankszámlaszáma: ........ )képviseletében Süllős Gyuláné 
ügyvezető igazgató, mint támogatott (továbbiakban: Támogatott), 
együttesen, mint Szerződő Felek között az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. 
törvény 13/ A. § (2) bekezdése alapján, az alulírott napon, helyen és feltételekkel: 

A támogatási cél meghatározása 

l. A támogatás célja Lakatos László Rom-óra című rádióműsora szerkesztési, gyártási 
költségeihez támogatás biztosítása a Támogatott részére céljelleggel - nem 
szociális ellátásként juttatott - vissza nem térítendő önkormányzati pénzeszköz 
átadássaL 

1.1 Az adásonkénti 20 OOO Ft költségű műsor műsorterv szerinti ütemezése alapján a 
támogatás csak és kizárólag ezen adás elkészítésére használható fel, a Támogatott 
és lakatos László közötti megállapodás alapján. 

A támogatás összege és felhasználhatósága 

2. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a képviselő-testület ................. . 
határozata alapján Támogató 20 ll. július és 20 ll. december közötti időszakra 
mindösszesen bruttó 520 OOO Ft, azaz ötszázhúszezer forint támogatást nyújt a 
megállapodást követően Támogatott fenti bankszámlaszámára történő banki 
átutalással a következő módon: minden hónap 5-éig Támogatott számlát állít ki az 
előző hónapban -a műsortervben meghatározott számú, vagy annál kevesebb- a 
rádióban leadott adásról. A decemberi adásokra vonatkozó számlát a novemberi 
számlával egy időben, előre leadhatja. 

3. A Támogatott a 2. pontbeli összeget csak és kizárólag az l. pontban meghatározott 
támogatási célra, rendeltetésszerűen használhatja fel utólagos elszámolási 
kötelezettséggel. 
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Elszámolási és ellenőrzési kötelezettség 

4. A Támogatott köteles a támogatási összeg felhasználásáról 2011. december 15-éig 
tételesen elszámolni az l. mellékletben meghatározott módon, havonta, a műsor 
készítéséről kiállított eredetei számlával. A számlának tartalmazni kell az adott 
hónapban elkészített és adásba került műsorok számát is. A számlával egyidejűleg 
adott hónapra vonatkozóan Támogatott az adásba került műsorokat CD lemezen 
Támogató rendelkezésére bocsátja. 

4.1 Támogatott továbbá köteles - a tételes elszámolással egyidejűleg - az l. pontban 
meghatározott program megvalósításáról szóló egyoldalas szakmai beszámolót a 
Támogató részére megküldeni, egy alkalommal, 2011. december 15-éig. 

4.2 A Támogatott képviselőjének büntetőjogi felelőssége tudatában, az elszámolás 
főösszesítőjén aláírásával igazolnia kell, hogy a támogatást a szerződésben 

meghatározott célra fordította, az elszámolás iratai valósak és üzleti könyveiben 
valamennyit nyilvántartja a rá vonatkozó számviteli szabályok szerint. 

5. A Támogató a kifizetett összeg felhasználását a végső elszámolás elfogadásáig 
bármikor ellenőrizheti, az ellenőrzést a Támogatott köteles elősegíteni az 
adatoknak, iratoknak az ellenőr rendelkezésére bocsátásávaL 

5.1. Ellenőrzésre jogosult: Ehrenberger Krisztina irodavezető. 

Visszatérítési kötelezettség 

6. A Támogatott köteles visszafizetni egy összegben a támogatás fel nem használt, 
illetve nem szabályszerűen elszámolt összegét, valamint nem a támogatási célra 
felhasznált részét az elszámolásra rendelkezésre álló határidő- 2011. december 15. 
- elteltét követő 15 napon belül, a támogatási összeg átutalásának napjától a 
visszafizetés napjáig járó évi 20 %-os kamataival együtt. 

Egyéb rendelkezések 

7. A Támogató képviselője a 6/2011. (Il. 18.) önkormányzati rendelet, valamint a 
2/2010. polgármesteri és jegyzői közös utasítás alapján jogosult a szerződés 
aláírás ára. 

8. A Támogatás összege a Képviselő-testület . . . . . . . . . . . . . . . . . . határozata alapján 
biztosított. 

9. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv 
rendelkezései az irányadóak. 

l O. A szerződés három oldalon öt példányban készült, melynek elválaszthatatlan részét 
képezi az l. melléklet. 



3 

ll. Szerződő felek jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal 
mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírják. 

Budapest, 2011. .......... . Budapest, 20 ll. .......... . 

Kovács Róbert 
polgármester megbízásából 
Ehrenberger Krisztina irodavezető 

Támogató 

Ellenjegyezte dr. Szabó Krisztián jegyző 
megbízásából: 

gazdaságireferens 

Szakmai és jogi szignáló: 

dr Kántásné dr. Szabó Ivett 
csoportvezető 

dr. Boldog Krisztina 
jogtanácsos 

Támogatott 
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1. melléklet 

Az elszámolási kötelezettség teljesítésének módja: 

l. Támogatott az eredeti ÁFA-s számlára (vagy elszámolási bizonylatra) kézírással 
rávezeti, vagy az erre a célra elkészített bélyegző lenyomatával feltünteti - még 
megküldés előtt - az alábbi tartalmú szöveget: 

"A kifizetést a megállapodás céljára elkülönített támogatási összegből fedeztem, amely 
a .................. Képviselő-testület határozata alapján került folyósításra". 

Ezt követően aláírásával, bélyegzőlenyomatával ellátja. 

2. Az l. pontban foglaltaknak a számlára történő rávezetése után az eredeti 
számlákról Támogatott fénymásolatot készít. A másolt számlára a következő 
szöveget vezeti rá: 

"A számla az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat" 

Ezt követően aláírásával, bélyegzőlenyomatával ellátja. 



Támogató levél 

Lakatos Lászlót hat éve ismerem, igyekvő, jószándékú és a média 

iránt igen erősen elkötelezett fiatalemberként. 

Induláskor elsősorban televíziós riportok készítésében jeleskedett, 

intelligensen és egyfajta bölcsességgel - mely életkorához képest 

valóban meglepett- közelítve, természetesen elsősorban roma 

témájú, beszélgetéseinek tárgyá hoz. Izgalmasan és okosan kérdezett, 

kellő empátiával, de nem feltétlenül egyetértően. 

Felkészültsége, kapcsolatrendszere ebben a témakörben 

figyelemreméltóan alapos, és szerteágazó. A megkérdezettekkel 

érezhetően jó a viszonya akkor is, ha nem mindenben értenek egyet. 

Romaságát büszkén viseli, kedvesen közvetlen modorú, ami nem 

jelent tiszteletlenséget. Jó kommunikációs készsége kifejezetten 

alkalmassá teszi a médiában való tevékenykedésre. 

Mint a Szent László Gimnázium tömegkommunikáció tanára, jó 

szívvel ajánihatom erre a feladatra. 

Budapest, 2011.02.21 

·. /fJ 
l:pp László 


