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IMA
Aldott legyen a neved,
és megrmradjon
a mi nemzetségünk is,
miképpen a gyűlölettől
Betlehem megóvta a kísdedet,
azonképpen szabadíts
meg bennünket a megaláztatások[Ól,
és  egyszer se
vigyél minket a kísértésbe,
mert az orcánkat dicsérő
aj kak némaságba fulladhatnak
a hazugság kőtáblái előtt,
és mindég bocsáss meg
a törzseinket rágalmazó
önkéntes martalócoknak
mint ahogyan nekünk
is mindemap
meg kell bocsátanunk
az ellenünk vétkezőknek
és áldott legyen
J ézus szeplőtelen
anyjának neve ,
mert megszülte a gyermeket,
és legyen,áldott az ország is,
ahol a legerda
és ahol az ének megszülethetett!

Kovács JÓzsef

Baxtalo
Nyevo Bershl
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Cigánygyerekek esélyközelben L
.,__       _Í         ,,,,,  :         ,        ,      .:  ,..,,...,,,  !u)          ,         .          ,t:  ,,,.         '         ,           :,               ,:     ,,,, 

•' ,,,..,-,,.-.,,.,     ;,:' ,.,..,   : -,,, :  ...,.,,,:.   ..;;     .,:;;  ...,..,,,  ;,':':  ..... :,'    ,,..-, :    ` .,.. ".'   ','   ,

:_,       '_m   ,.,.,,, '      -       ,    ,      `   ,,,,,.,,,,,,,,   Í 
__1.''       3'.         ,i            '     ,,,,,-,,,   `,,       ,W          ,,,,, !u,

_"'     :    ,'  ..,..,,, ` ,,.,,   :    ,,,,,,.,,,,   : ,,,.,,., :   ,,,,.. ';.      ,,'.,i     ,', 

A község álta]ános iskolája régi épüle-
tévcl.   a   hozzátoldott   résszel   pontosan
jclzi  a vasútjától.  iparától  megfosztott, a
gazdasági    vérkeringésbll    kikerült,    s
czért  sorvadásra  ítélt  alföldi  kistelepü-
lést.   A   hatvanas   évek   koncepciójának
megfclelően  eroltetett  asszimiláció  zaj-
lott  le,  melynek  következményeképpen
az ősanarchikus szinten élő cigányság és
a  helyi,  polgárosodott közösség  találko-
zása komoly következményekkel járt.  A
bctclepítés miatt, aki tehette, elköltözött,
aki    nem,    beletörődött.    A   napjainkra
70%-ot  elérő  cigány  lakosság  beillesz-
kcdése,  a   gycrekek  oktatásban   történő
megjelenése drámai következményekkel
járt.  A  pedagógusok  számára  világossá
vált, a  meglévő állapotot  nem  lehet egy
nagy ugrással áthidalni. A gyerekek kép-
telenek  elsajátítani  a  .,szent  tantcrv"  ál-
tal meghatározott tananyagmennyiséget.

A módszer energiáí sz;abadít föl
- Elég régóta tanítok itt, hogy megért-

sem, valamit lépnünk kell -vezet körbe
a  mcglchetőscn  nehéz körülmények kö-
zött   muködő   iskolában   Tolnai   Anta]
igazgató.   Bár   a   technikai   feltételeink
gyakorlaiilag   a   lehető   legalacsonyabb
szintcn vannak, hiszen a község is utolsó
hclyen  áll  a  megyében,  mégsem  ennek
bővi'tését   láttuk   elsődlegesnck.   A   kc-
mény s7.miológiaj  tényekkel szcmbesül-
vc  újfajta mcgközelítése vált szükséges-
sé a problémának.  A lakosság  átsmiktu-
rálódása, a növekvő gyereksereg megje-
lenése  és  tudásszintjük  felmérése  vilá-
gossá tette, az eddigi,  hagyományos ok-
tatási  rend  számunkra  tarthatatlan.  Eb-
ből  a  szocio-kulturális  kömyezetből  ér-
ke7.Ő  gyerckek  képtelenek  megbirkózni
az  cgységes,  és  ezér[  városi   gyerekek
szintjéhez  mért  tananyaggal.   Az  ered-
mény  egy  sikerélmények  nélküli,  küsz-
ködő,  lcmaiadó,  továbbtanulásra  szinte
teljesen képtelen korosztály, mcly a má-
ra  már  hatalmas  méretűvé  dagadt  miin-
kanélküliek táborát gyarapíthatja csak. A
kollégákkal  összefogva,  közösen,   egy-
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fajta belső pályázat segítségével dolgoz-
tuk  ki  az  eucépzelésünket,  amely  testi.e
szabott  és  eredményekkel  kecsegtetett.
A misztérium, valamint a megyei peda-
gógiai   intézet   támogatásával   elkészült
anyagot  1989-ben kezdtük valóra válta-
ni. Mára már tapasztalataink is vannák, s
nagy örömömre  szolgál,  hogy  ezek biz-
tatóak.

Egy hagyományos pedagógiához  szo-
kott   látogató   számára   meghökkentően
kialakl'tott   tanterembe   lépünk.   Nyoma
nincs  a  porosz  rendszeru~  padsoroknak.
Az asztalok összetolva, csoportmunkára
kialakítva.   A  gyerekek,   igen   egyszerű
ruházatú, bama bőrű, csillogó szemú is-
kolások, éppen  a (már bácsit,  Imrci  lst-
vánt   ves7.ik   körül.   A   fogasokon   szcr-
számok,   munkaeszközök.   A   polcokon
maguk  készítette  játékok,  taneszközök.
A tábla mellett egy sajátos napirendi lis-

:z,egmyáreek;'g:2fnikiá2itav;.jeúegzyvé:-i±,mii:
meglehe[ősen szabad szellem ualkodik.

-  Szabad  szellem,  de  nem  szabados-
ság -válaszolja lmrei lstván -, ami dön-
tő mértékben a Freinet-módszerre alapo-
zódik.  Ezek  a  gyerekek  sem  nevelteté-
sük,  sem  felkészültségük  miatt  nem  al-
kalmasak a hagyományos iskolai rendre.
Ha eroltetjük, ha keményen megszabjuk,
mit   tegyenek,   nem   érhetünk   el   ered-
ményt.   A   módszer   lényegéből   fákadó
szabadság   viszont   hallatlan   energiákat
ad, megmozgatja ancotó fantáziájukat, és
sikerélményhez juttatja oket. A kíváncsi-
ság felkeltése, a bizalom légkörében tör-
ténő kielégítése, a saját erőnek a megis-
mertetése  számyakat  ad  a  fantáziájiik-
nak.  Kérdéseket  tesznek  fel,  maguk ke-
resik  rá a  választ,  és  dolgoznak.  Együtt,
csoportban,  scgítvc  egymási.  A  tantervi
minimum clsajátítása így ncm okoz gon-
dot,   a   tehetségesebbnek   pedig   módja
van  kitömi.  Sokan  még  otthon  sem  lát-
tak  szerszámokat,  itt pedig  kézbe  vehe-
tikoket.
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Könyveík a polcokon talőlhaíók
Nem véledenül maradnak itt még dél-

után  is dolgozgatni.  Úgy  látszik,  szeret-
r`ek iskolába jámi.

~    A nap mint nap történő szembekerülés
az   említett   problémákkal   meggyózött
minket,  s  jelenlegi  tanterv  a  sajátos  ti-
szabői  viszonyok  között  megvalósítha-
tatlan  -  fűzi  hozzá  az  igazgató.  -  Újra
kellett  gondolnunk  a  tantervi  minimu-
mot és a helyi sajátosságokra, valamint a
továbbtanulás segítésére való lebontásá-

Fz;b#ig:.T,ez:?sázzeeTeeknőri#"gzó&iri;
és egyfajta technikai hátteret kellett biz-
tosítani. Mivel az épület elöregedése, az
új  számy nem  kielégítő volta, a tomate-
rcm  és  a  megfelelő étkező hiánya adott
tény, ez utóbbi háttér megszeivezése bi-
7.onyult  a  legnehezebbnek.  A terv  mégis
clkészült, jóváhagyták,  s  1989-ben  bcle-
vágtunk az épi'tkezésbe.

Amikor  egy  fiatal,  lelkes,  teivekkel,
reményekkel   teli  pedagógus  Tiszabőre
kerül -bár meggyőződésem, más hason-
ló    adottságokkal     rendelkező    helyen
sincs ez másként -, hamar rádöbben ar-
ra,  képtelen  betartani  a  követelménye-
ket. Az ingerszegény köm.yezetből érke-
zŐ,  megfelelő családi  és  szcx3iális  háttér

3égiü:in;í:oi.keÉksnee#otruájö#,ee:;aíé`'íqi
hámas valamelyikén - gyerek, pedagó-
gus,   tananyag  -  változtatni   szükséges.
Ezért a nyolc év anyagát hámas egység-
rc bonto[tuk fel. Az első, az c]/czpozó fzű-
kűfz  kialaki'tása.  Ez  az  első osztálytól  a
harimadikig  tart.  Itt  eldol,  ki  mutat  na-
gyobb  tchetséget  a  tanuláshoz  és  kiket
kell   nagyobb   türelemmel   tanítani.   Az
így  kialakított osztályok jumak el  az i.s-
mGr€/kö.zv€/Í/ő szczAűszÓű.  Itt  clsősorban
a   manualiLásra   és   az   osztályközösségi
foglalkozÁsokra  helyezzük  a  hangsúlyt.
Végül  7-8.  osztályban  már  az  orJ.€n/á/Ó
szczkű§z, a vizsgarendszer bevezetése ke-
rül  előtérbe.

A folyosókon,  mint  minden  iskolában,
a  végzős osztályok tablói  díszítik a  fala-
kat.  A pedagógusok  között ritka a  meg-
szokott arc. Nagy a fliiktuáció, ami a kö-
rülményeket,  a  település  elzártságát,  az
egyáltalán nem magas béreket és az igen
nagy türelmet igénylő sajátos Összetételű
osztályokat    figyelembe    véve    érthető.
Szolgálati  lakás  alig  van,  bejámi,  vagy
inkább  kijámi  ide  -  ahogy  az  itteniek
mondják  -  egy  óra  buszozást  jelent.  A
mostani csapat azonban kitailónak túnik.

Tantárgy az emberismeretről
Nem  volt elég csak az  egyik tényezőt

megváltoztatni.  Szükség  volt  a  pedagó-
gusszemlélet változtatására is. Az egész
program  közös  viták  során  született  és
akti`v részvételt kíván. A mostani csapat.
fiatalok,  telve  energiával  egyfajta  fálu-
megmentő,  iskolavédő  koncepció  alap-

ján  munkálkodnak.  Ketten  most  végzik

a  Wáldorf-módszer  továbbképzést,  van,
aki Freinet követője, és van továbbtanu-
lónk is. Mindezek alai)ján jött létre az az
új   tantárgy   is,   amit   „Emócrj.smcreí"
címmel jelzünk.  Ez  a speciális  tárgy  te-
szi  lehetővé,  hogy  a  tiszabői  gyerekek
képességét,     készségeit     intenzívebben
fejlesszük,  jellemüket   alaki'tsuk.   A   lé-
nyege   pedig   az   emberek   hajlamainak,
szokásainak,  lelki  életének  a  megisme-
rése. Erre pcdig -úgy érzem. -elenged-
heteuenül szükségük van ezeknek a gye-
rekeknek.  A speciális  tárgy alkalmazko-
dik a háromszakaszos tananyagfelépítés-
hez. Az első időszak a beszédfejlesztésé,
a beszédkultúra kialakl'tásáé. A gyerekek
sem  magyarul,  sem  cigányul  nem   be-
szélnek  rendesen.  A pár  mondatos  szö-
veg   memorizálása,   begyakorlása,   bár
szinte  erej.üket  meghaladó  feladat,  siker
esctén    megfelclő   szókincshez   juttatja
okct. A kövcikc7.ő szakas?, már a manuá-
lis  készségck  fcjlcsztésérc  s-/.olgál.  Oda-
haza  nincs  felnőtt,  aki  mcgtanítaná  őket
a kéz használatára, a szcrszámok kczelé-
sérc.   Dc  még  megfelelő  technikaj  esz-
köz  sem  áll  rcndclkezésre.  A7.  elfogad-
ható  házról  nem  is  beszélve.  Van  olyan
kisdiák,  aki   itt  találkozik  először  mű-
ködtethető,   kézbevehető   szerszámmal.
Ez  a  feladatcsomag  lehetővé  tcszi  köz-
vetlen célok megvalósítása mellett meg-
felelő  térérzékelés  kialakítását,  az  ará-
nyok,  a  méretek  fclismerését,  alkalma-
zását.  Az  utolsó  szakasz  pedig  az  alap-
vető  higiéniás  szokások  kialakí`tása.  En-
nek   itt  -   ismerve   a  körülménycket  -
igen  fontos szerepe van.  Mivel  ez a hár-
mas  felépítés  az   1-3.  év  során  történik,
nem  a  besulykolás,  hanem  a játékos  ta-
nulás módszerével valósítható meg.

A 4Ú. osztály már a komoly tanulásé.
A praktikus  ismeretek,  ház körüli  mun-
kák,  háztartásban  segítés.  sütés,  főzés,
bevásárlás   mellett   már  ne,mcsak   saját
maguk, de kömyezetük tisztán tartása is
a  feladatok  közé  tartozik.  Mindez  kap-
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csolódik  az  alapvető  illemtani  ismere-
tekhez  és  a  viselkedési  szabályok  meg-
tanulásához, végül  az  utolsó  évek az  is-
kolában  már az  önismeret és  intelligen-
cia kérdéskörét  is  tárgyalják.  Ezek közt
helyt kap a saját kultúra ismerete mellett
a másság elfogadása, a kölcsönös előíté-
leteknek  a  valamiféle  oldása.  Mindezek
az elképzeléseink szerint lehetőséget ad-
nak  arra,  hogy  önmaguk  megismerésé-
vel,  a  személyiségük  megfelelő  irányba
történő fejlesztésével elérhető, vagy leg-
alábbis  megközelíthctővé  válik számuk-
ra a polgári lét, a boldogulás lehetősége.
A   háromesztendős    tapasztalatunk   azt
mutatja,   rettentő  nehéz   fába  vágtuk  a
fejszénket.   De   egyszerúcn   nem   tehet-
tünk   mást.   Válakinek   el   kcll   kezdcni,
tennie  kell  egy  lépést  a  másik  felé.  A
gyerekek szeretnek iskolába jámi. A dél-
utáni   szíkkörökön,   számítógépes,  kéz-
ügyességct fcjlcs7.tő vagy nyelvi szakkö-
rökön  mindig  nagy  létszámmal  vesznck
részt. Talán az iskola adja meg nekik a7.t
az  élményt,  amit  más  körülmények  kö-
zött  a  s7.ülői   ház,  a  baráti  kör  adhatna
meg.  Talán  ez  így  cgyütt  hozzájárul  ah-
hoz,  hogy  az  a  szömyű  hátrány,  amivel
czek a gyerekek, cigányok és nem cigá-
nyok indulnak, lefaragható. Vagy csupán
csökkenthető.  Mindenképpen  folytatjuk
tovább ezt a munkát.

Az  út  a  buszmegállókig,  a  zegzugos
kis  utcák,  egyik  oldalukon  betonjárdá-
va],  adnak.  időt  a  töprengésre.  Aki  már
járt   ilyen   telcpüléscn,   tudja,   milyen   a
szinte    kitapinihatő    csend.    Sehol    egy
gépzakatolás, autózúgás. Az emberek, ki
tudja,   hol   vannak.   Csak   néhány   igen
cgyszerúcn  öltözött  fiú  szalad  az  iskola
fclé,  kezükbcn  cigaretta.  A  megállóbm
két  asszony  száll  föl  a  Szolnok  felé  in-
duló buszra. Egy kisfiú, ai)ja zakójában.
mezítláb integet nekik. Göndör haja alól
két csillogó szem néz a busz után. Nem-
sokára iskolába megy. És utána?

Csillei  Béla
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flmtKmtK yJltó
Köz;el 30 cigánygyermek jött 1992. július 19-én Szolnokra_. _Ut_qzf isyk c_éüq me.gl.e.hetősen szokatlan volt:
minde ddig -neThTúl gyak;an szervázíek kifejezLztten ro]na kispőkoFnak ol.yasáíábort.

`_,Az  iroddom,  az  dljasás,  a  könyv  sze;e-tetére  való  nev€lés  volt  q_ cél  epben.  a  tíz  pai!ba.n.  0l.yq,p
élményeket. nyújtani,  ámelyek  elkísérik  a  táborozókat  egy  életen  át,  és  amelyek  forműüők
gondolkodásukat.-Jelentős részben olyan gyermekek tőborozíak együtt, akik először voltak távol a családtóL Ehhez képest

kevesebb volt a búslakodó arc, riint az örömteü, csiuogó szem.
A dal, a tánc, a nevetés meuóu komoly pílLanaiok is dkadtdk. Ezekről olyqn _ké.p_ességeik_ ré_vén j!íTssé
vált óigányeThberek gondoskodtak, mín{ a színész Houaí Kálmán, vagy a költő Rostás Farkas György.
Vele Rostás Anita és Rafael János készített interjút.

Író a gye±mekek között
-  Gyuri  bácsi,  mityerwk  vagyunk

mi , cigányemberek?
-  Mindenekelőtt jóságosak.  Segí-

tőkészek,   érzékenyleucűek,   vendég-
szeretők és vendégtisztelők. Ezen kí-
vül  vidám  alaptemészetűek.  A  szí-
nek és az ízek rabjai.

~ Milyen volt a gyermekkora?
-  Csodálatos.  Nekem  volt  a  vilá-

gon  a  legszebb  gyemekkomm.  Tíz
teswérem   van.   Öt   fiú   és   öt  lány.
Nagy-nagy  szeretetben  éltünk,  féltő

gondossággal  vigyáztunk  egymásra,
még  egymás  álmaira  is.  Mint  aho-

gyan az a cigány családoknál szokás,
mi is nagy családban éltünk. s a szü-
lő és a gyemek közötti kapcsolat na-
gyon szoros volt. A cigány szülő ma-
jomszeretettel  szereti  a  gyemekeit.
Ez egyébként rám is jellemző.

-    Hogyan   lett   Gyuri    bácsíból
újságíró?

- Ennek története van. 700 eszten-
deje, hogy népem a társadálom peri-
fériáján  tengeti  életét.  Már  fiatalon
elhatároztam,  hogy  életemet  népem
szolgálatába  állítom.   Vállom,   hogy
egy   népet   csak   méltósággal   lehet
szolgálni, és vallom, hogy egy újság-
író tehet a legtöbbet a népéérL

-Csak cigány újságba ír?
-Nem. Hazai és külföldi lapokban

publikálok. Most ugyan a politizálás
és a kőnyvírás nagyon sok időmet el-
Vesz.

- A tábor ideje alatt, amíg velünk
tetszett lemi, nos ebből az együttlét-
ből születni fog-e valamilyen vers?

- Most, hogy találkoztam  veletek,
versszeletek  és  cikkek  vannak  tEn-
nem. Új érzelmi töltődést kaptam tő-
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1etek.   Leírhatatlan   és   elmondhatat-
1an,  amit érzek. Ha ezer évig élnék,
akkor  sem  tudnám  elmondani,  amit
érzek   akkor,   amikor  gyeimektábo-
rokban  lehetek.  Ebből  merítek  erőt,
amikor rettenetes gondolatok gyötör-
nek.   És  ez   ad   nekem   erőt  ahhoz,
hogy újra íri tudjak.

-Gyuri bácsi,  köszönjük szépen a
beszélgetést!

Rostás Farkas György

Tiétek a sz;ívem
A szívemre ismét csak
alkony borul - sötét van
ajkamról a szavak bénán
hullanak le... állok némán.

De szememtől reszketnek az urak
a bánatom mutatja az utat
kövessetek - magamba fordulok
de akkor is csak veletek vagyok.

Erdei játék
Gyertek ide, gyertek,
kariköba gyűljetek,
fogjátok meg a kezem,
forduljatok mind velem!

Számoljuk ki, memyi tíz,
az erdőbe menj te is,
daloljunk mind: karika,
forduljon ki Marika!

Számolgassunk, daloljunk,
egyszerre leguggoljunk,
körbe-körbe szaladjunk,
újra tízig számoljunk!
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a  roma  ifjúság  egyik  szervezete,  a  FIROSZ      -
Ez év májusóban múlt egy
eszlendös a Fiatal Romák

9.r_sz_á_gos §zövefsége}   .
a FIROSZ. A Magvarorzcig-i

Roma Pariament
kezdeményezésére,

a Magyaroíszágon élő
cigóny fiatalok érdekeinek
képviseletére alakult meg.
Ezidáig nemigen állt módunkban a

szeivezetet  és  az  elnökséget  bcmu-
tatri.   Most   adott   a   lehetőség,   így
szeretnék  is  élni  vele.  Mint  említet-
tem`  mcgalakulásunkat  a  Magyaror-
szági  Roma  Parlament  segí[c[tc  elő,
tckintcuel   arra,   hogy   a   fiaialságot
igazából  nem  képviselte  senki.  Idé-
zci  a  FIROSZ  alakuló  jegyzőköny-
\.éből:   „Miért   van   szükség   a   FI-
ROSZ-ra?   A  cigány  ifjúságnak  ma
nincs érdekképviseleti szerve.  Ha jól
múködne  a  Cigány  lfjúsági  Szövet-
ség.  akkor nem  lenne  szükség újabb
szcrvezct   létrehozására"   -   mondta
Os7.tojkán Béla. Az idézetet nem ki'-
vánom  magyarázni,  azt viszont kije-
lcnüictcm,  hogy  a  FIROSZ  e7.idáig
ncm  tett.  és  ncm  is  szándékozik  egy
s7.ervczet belügyeibe s,em beavatkoz-
ni,  illctve  Ócsárolri.  Ugy  gondolom,
hogy  a közös cigány  ügy érdckének
scm  az egyik, sem a másik megoldás
ncm  használna.

Megalakulásunk    napján    a
Parlamentbcn  különbőző  erők  csap-
iak   Összc,   melynek  végcredménye-
ként  a  következő  vezetőség  alakult
meg.  Elnöknek  e  sorok  íróját,  Far-
kas  Lás7.lót  választotta  mcg  a  köz-
gyúlés.    Alelnök    Faur    Zoltán    és
Krasznai József lett, a szcrvczct tit-
kára   Budai   Gábor,   szóvivőjc   ifj.
Bogdán János.

A7.  clmúlt  egy  év  alatt  azt  mond-
hatjuk,  hogy  csak  igen  kjs  lépéscket
tcttünk  előre,   annak  euenére,  hogy
hót    mcgyében,    mintegy    nyolcvan
tags7.crvczctünk   muködik.    Első   és
lcgfőbb célkitűzésünk a hazai cigány
l`iatalok   képviselete.   Mindenekelőtt
az oktatás területén szerettünk volna,
illctvc  szereménk  eredményeket  el-
émi.  Több  megyében  indítottunk  át-
kép7,ést,       különbőző      szakmában.
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Ezek   tőbbé-kevésbé   sikeresek  vol-
tak,  de  meg  kell  említenem,  hogy
tőbb  helyen  a  pályázatunkat  külön-
böző  indokokkal  elutasították.   Ugy
gondoljuk,  ahhoz,  hogy  a  cigányság
az    aluliskolázottság   szintjén   felül
tuqjon emelkedni , m indenféleképpen
szükség lenne ezekre az átképzések-
re.

Az    általános    iskolások   képzése
lenne  a legfontosabb feladat.  KÖztu-
dott, hogy az iskolákban a cigány ta-
nulókra  az  állami  nomatíván  felül
még  erikai  támogatás  is  igényelhe-
tő, azonban több iskolánál sajnálattal
állapítottuk meg, hogy az e célra igé-
nyelt  pénzt,  nem  minden  esetben  a
cigány    gyerekek    felzárkóztatására
fordítják.

AZ  elmúlt  idő folyamán  az  el-
nökség tagjai több konzultatív tábor-
ban vettek részt. Pedagógusokkal ta-
nácskoztak a cigány gyerekek felzár-
kóztatása,  illetve  tanításuk  lehetősé-
gcirő1.

A FIROSZ a Magyarország terüle-
tén élő fiatal romák oktatásának javi'-
tása,  társadalmi  beilleszkedésük  elő-
segítésére, a tanuló ifjúság kömycze-
ti  ártalmak  miatti  veszélyeztetettsé-
gének megszüntetésére és mcgelőzé-
sére,   életkörülményeik   javi'tása   és
fejlesztése   érdekében,   valamint   ta-
nulmányaik  támogatására  létrehozta
a ,J]iatal Romákért" Alapítványt.

Szervezetünk számos polgámeste-
ri   hivatallal   és   áltálános   iskolával
tartja   a   kapcsolatot,   több-kevesebb
sikcrrel.   Megannyi  településen  ren-
deztünk  fórumot  a  cigányság  szép-
számú   jelenlétében,   szám[alan   he-
lyen tartottunk Mikulás-estc[.

Résztvcttünk  a  közelmúltban  a  ci-
gányságot  ért  att,rocitások  felden'té-
sében.    Jelcn   voltunk   a   tragédiák
szíhhelyein     is.     Meggyőződésünk,
hogy a mai parázs hangulat feloldása
a  kimondott,  vagy  ki  nem  mondott
ellentétek    megszüntetésének    mér-
földköve lehet  az oktat.ásban femál-
1Ó  hátrányok  leküzdésének  segítése.
Ehhez  mindenképpen  olyan  oktatási
törvényre  van  szülség,  mely  figye-
1embe veszi  a cigányság másságát.

nluszrációként szeremém bemutatni
a FROSZ Tiszaburai Tagszervezetét.
Többek között azért is, mert magam is
Tiszaburán  lakom,  a  képviselő  testü-
letben  is  beme  vagyok,  és  ezáltal  a
helyzetet is jobban ismerem.

Tiszaburai   tagszervezetünk   1991-
ben  alakult.  Vezetői:  Túró  Jenő  és
Tűró   Béla.   Testvérszervezetünk   a
„Lwngo    Drom'',    mellyel    közösen
rendezünk    a    községben    mindcnt,
olyannyira, hogy a közösen kiharcolt
klubot is cgyütt üzemcltetjük.

Mint    a   testületbcn   is    résztvcvő
szószóló,  már  egy  éve  indíwányoz-
tam,  hogy  -mivel  Tiszabura  lakos-
ságánák  kb.  50%-c]  cj.gó;ty  szárniű-
zástí -a munkaképes korúak kb. 90-
95Cho-a munkanélküli, valamint az  is-
kolába    járó     gyerekek    kb.    70Cflo-a
szintén   cígány   származású,  ez.ért  a
szervezet   kapjon   egy   olyan  önálló
helyiségct,  ahol a cigányság számára
összeállíLott   programját   meg   tudja
valósítani.  Nos, ezt a helyiséget sikc-
riilt  is  kb.  cgyéves  ,.harc"  után  meg-
kapni.

A Problémát eisősorban nem  a
számokban  látom,  hancm  a  problé-
máknak a megoldásához való hozzá-
állásban.  Túrő  Jenő és  Túró  Béla  az
Önkományzati        üléscken        rcnd-
szeresen   résztvesznek,   és   megpró-
bálják a szervezetet és -ezen kercsz-
tül -a cigányságot képvisclni.

Úgy   gondolom,   azok   az   adatok
rendkívül  ijeszLőck,  miszerint  az  ál-
talános  iskolák  első  osztályába  bc-
iratkozott cigány gyerekeknek jó, ha
a  20%-a  elvégzi  a  nyolc  általánost.
Ez  kellő képpen  bizonyí[j.a,  hogy  az
aluliskolázott  réteg   ncmhogy  csök-
kenne, hanem  inkább tovább növek-
szik.  És  cz  mindaddig  i'gy  lesz,  míg
olyan egyértelmű törvény nem szüle-
tik,   mely   pontosan   meghatározná,
hogy  a  cigánygyerekekre  fölvett  et-
nikai támogatás mire használható fel.
Persze  a kérdést úgy  is  fel lehet ten-
ri:  mi  lenne  akkor,  ha  az  etnikai  tá-
mogatást  sem  kapná  meg  az  önkor-
mányzat?

Farkas László,
a FIROSZ elnöke

„I.UNGO DROM"

`
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HÍREK
Örömet szereztek a gyerekeknek

Kísújszállás
A Lungo Drom szeivezete december 21€n

karácsonyi   ümepséget   rendezeit   a   város
gyemekeinek.  A  vidám  hangulatot  tetézte

ku:Síá:?Eséü#á5'sazaJLilédséz?,aL=:`eyz:tpana
Váualat.  a  Dél-Alföldi  Pincegazdaság  és`a
Tejüzem  jóvoltából  osztottak  szét  a  lungo``
dromosok, akik ezúton is köszönik a szpon- .
zorálást.

(Új Nép,ap)

Háromnyelvű cigány családi lap
(MH) Az Amaro Drom, a Romano Nyevi-

pe,  a Phralipe és  a Lungo Drom  cigány új.-
ságok  után  januáiban  új   magazin  jelenik
meg  az  újságárusoknál.  Fekete  Mihály,  a
Roma   Magazin   főszerkesztője,   a   tegnapi
Kaszinó   Arizonában  tartott  sajtótájékozta-
tón  elmondta:  a  lapot  a  Magyarországi  Ci-
gány  Kulturáért Alapítvány adja ki.  A janu-
ártól  havonta  Ötezer példányban  megjelenő
színes, képes magazin három nyelven -ma-
gyar,  cigány  és  beás - szől  a  cigány  csalá-
dokhoz.  A kislétszámú  szerkesztőséget szé-
les   munkatársi   gárda   segíti.   A   bemutató
számban - melyet a napokban megvásárol-
hamak a standokon - Cmoli Daróczi JÓzsef,
Lakatos  Menyhért írásai  mellett riportokat,
verseket,  beás  balladákat  és  a  bibliai  Sala-
mon  király  történetét olvashatj.ák  az  érdek-
lődők.

Cigánykiadványok
1.  Cigány-Magyar Szótár
2.  Ősi  cigány mesterségek és

foglalkozások
3. Tiétek a szívem

Kéúiyelvű gyemekvers
4.  Megváltásért
5.  Képes olvasókönyv

(gyemekeknek)
6.  Cigányságom vállalom
7. A cigányok töfténete
8.  A cigányok hiedelemvilága

Ár:  178 Ft

Ár:  190 Ft

Ár:    90Ft
Ár:  128 Ft

Ár:  138 Ft

Ár:  128 Ft

Ár:    99Ft
Ár:  110 Ft

9.  Apám meséi, mondavilág 1.

A megjelent és előkészületben lévő mun-

áí§áyköúed#ízá;];:eE#eűg#m#Őrikri,
1078 Budapest, Hemád u. 28. U14.
Telefon: 1411-740

®

önéteEroagroatgfqÉ#ynkatot?
Mára valamennyíünk előtt ismertté vált az a tény, hogy előbb-

utóbb  új  álláskereséssel,  állás-  és  munkahelyváltoztatással  keu
szembenéznünk.  És sokan vannak sajnos, akik már hónapok Óta
munkanélküliek.  Nekik  szereménk  a  következő  Ősszeállítással
segítséget nyújtani.

Alláslehetőségről felvilágosi'tást kaphatunk a Munkaügyi Köz-
pontban  és  kirendeltségein,  de  figyehünk kell  a  napi  sajtót is, ,
ahol ha nem is oly gyákorisággal, mint régebben,. de hirdemek a
vállálatok.  Ott közük fltalában a jelentkezés módját is.  Az frás-
ban történő jelentkezéskor Önéletrajzot keu küldeni.
Az önéletrajznak tartalmaznia kell:

1.  Személyi  adatok
11. A képzettség Ősszefoglalása

(Amennyiben   a   képzettségünk   alacsonyabb   a   megkívántnál,
hangsúlyozzuk  a  munka  során  szerzeLt  tapasztalatokat,  az  elért
eredményeket.)

111.  Korábbi munkahelyek
IV.   Munka   meuetti   szakmai   tanfolyamok   felsorolása.

Eseueges nyelvtudás.
Dátum, aláírás, pontos ci'm, esetieg telefonszám.

Az önéletrajzot kísérolevéllel küldjük meg a leendő munka-
helynek.

A levél első részében jelöljük meg az áuást,  amelyre jelentke-
zünk, a helyet, ahoman erről tudomást szereztünk. Egy-két mon-
datban foglaljuk össze  az  adott téma,  szakterület iránti  érdek]ő-
désünket.  Esetlegesen közöljük fizetési  igényünket.  Dátum, alá-
l,rás.

Általában  az  önéletrajz,  a jelentkezés  alapján  hívják  be  a je-
1entkezőket  személyes  beszélgetésre.  Az  első találkozásra nagy
gondot kell  fordítani.  Kedvezőbb  benyomást  szereznek  rólunk,
ha rendezett külsővel jelenünk meg.

A beszélgetés  során igyekezzünk a legelőnyösebb oldalunkról
bemutatkozni.  Tömören,  lényegretörően  fogalmazzunk.  Mindig
csak  a  kérdésekre  válaszoljunk.  Kérhetik  az  iskolai  végzettsé-
günket igazoló oklevelet, vigyük magunkkal!

A jelentkező  kiegészítő  kérdéseket  kaphat,  amelyben  tájéko-
zódhat  a  hirdető  a  pályázó  elképzeléseiről,  távlati  szakmai  ter-
veirő1.  Itt  történhet  a  fizetési  lehetőségek,  egyéb  juttatások  is-
mertetése. Ha fontos számunkra az állás elnyerése, ne lépjünk fel
túlzott igényekkel.
Ha jelentkezésünkkor pályázatot kell adni, ügyeljünk az
alábbiakra:

Pályázatot gondos  kézírással,  vagy  ha lehetőségünk van  rá -
géppel készítsünk vagy készíttessünk.  A pályázatnak,  az önélet-
rajzhoz hasonlóan tartalmazria kell:

-Név, cím, telefonszám
- Személyi adatok
- Milyen állást akarunk elémi
- Iskolai végzettség
- Korábbi munkahelyek
- Munkatapasztalatok
- Dátum. aláírás

A jelölt esélyeit növeli, ha áz önéletrajzot , pályázatot gondosan
összeállítva nyújtja be.

-pé-
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