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A láLnrozás
Táborozni       mindig

jó,    főleg    ha    valaki
olyan   emberekkel   és

gy erekekkel              v an
együtt, akik ugyan úgy

gondolkodnak,  mint ő.
Ugyani s          táborozni
csak akkor érdemes el
menni,  ha  van  az  em
berekben         él etkedv,
szereti    a   közösséget,
könnyen   szerez   bará
tokat,  s  ami  a  legfon
tosabb,    szeret   máso
kon  segíteni.  A Lungo
Drom   által   szervezett
táborban      ez      mind
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me8volt.
Nagyon   jó    volt    a

hangulat,  pedig  isme
retl en         gy erekekke l
voltam   együtt.   A   ci

gány   gyermekek   na

gyon  megértették egymást.  Ha  va
lakinek  rossz  kedve  volt,  vele  sír

tunk mi is. Különösen az utolsó két
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napon,  amikor közeledett  a  búcsú,
és    senki    nem   akart   hazamenni.
Ennyi   szeretetet,   amennyit  én   itt

láttam és kaptam, eddig el képzelni
sem tudtam. Volt ugyan néhány ap
ró  probléma,  de  melyik  gyerekkel
nincs?

Délelőttönként  a  cigány   hagyo
mányokkal  foglalkoztunk.  Délután

strandoltunk,  vagy  kötetlen  foglal
kozás  volt.  Este  pedig  énekeltünk,

táncoltunk.

Sokat   voltunk   együtt,   így   sok

mindent    megtudtunk    egymásról.
Például, hogy ki milyen családi kö

rülmények között él,  mi  a kedvenc
időtöltése,  mit  sportol.  Ez  a hatna

pos   hagyományőrző   tábor   olyan
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köszönhető,  hogy aranyos  volt Éva
néni,   a  táborvezetőnk,  és  hogy   a

gyerekek  is  olyan  szépen  figyeltek

egymásra.  0lyanok  voltunk,  mint
egy nagy család.

Szeretném megköszönni, hogy ez
a tábor létrejött,  s hogy nekünk, ci

gány.  gyerekeknek   ennyi   örömet
szereztek.

Rácz Zsuzsanna

Jánoshida

Tisztelt
Farkas Flórián Úr!

„A cigány  gyerekek  oktatásáért"
Egyesület   nevében   köszönetemet
fejezem   ki   azért   a   támogatásért,
amelyet   Valkó    községbeli    gyer
mekek  részére  1993.  augusztus  2.
től  augusztus  8ig  tartó  rákóczifal
vai  táborozás  alkalmából  szponzo
ráltak.

Köszönöm, hogy a gyerekek nya
ralását  emlékezetesebbé  tették  az
autóbusz  költségeinek  átvállalásá
val, a meleg napok hőségét enyhítő
üdítőkért és fagylaltokért, a szolno
ki    strand    hűsítő   hullámaiért,    és
nem utolsósorban a késő éjszakába
nyúló  közös  éneklést,  táncbemuta
tót.

A táborozó gyerekek
véleményei:

„Nagyon tetszett Szolnok városa,

jól   éreztük   magunkat   az   uszodá
ban.  Felejthetetlen  élmény   volt  a
tábortüzi program,  a késő estig tar
tó énektanulás, a cigánytánc bemu
tatók.„

„Nagyon jól éreztük magunkat és
nehezen  váltunk el  Rafael László
tól, és Kozák Lászlótól."

„Gyönyörködtünk  a Szarvasi  Ar
borétumban  és  élveztük  a  Katalin
11.  sétahajón tett kirándulást."

Tisz.1eu Elnök Úr !

Mind  Önnek,   mind   a  szervezet
tagjainak    megköszönöm    azt    az
anyagi  támogatást,  és  azt  a  lelkiis
meretes,      fáradhatatlan      munkát,
amelyet csoportunk részér? biztosí
tottak.   További   munkájukhoz   sok
sikert és jó eredményeket kívánok.

Tisztelettel:

Vidák Józsefné, elnök
Valkó
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Tatay Sándor

VÁNDORMASZEK   tRÉszLET]
Drótozni!  Fótozni!

Az  ismétlődő  kiáltás  egyre  erősödött.
Aztán  a  léptek  zuhogása.  A  nagy  zuho

gásból  az volt  nyilvánvaló,  hogy felülről
lefelé  jön  valaki.  Bádog  és  szerszámok
zörgése  a '.háti   ládában,  végül  előtünt  a

ködből egy  nagy,  fekete bajusz,  utána az
az ember meg a láda.

Ilyen  nagy  és  szép  karikára  pödört  ba

juszt ritkán látni mostanában. Géza meg is
mosolyogta.  mikor  ott  temett  a  mokány
kis ember. Hírtelen temett ott. Jött nyilván
a fejsze csattogása iránt.

  Valami   foltoznivaló,   ha  volna,   ké

rem  szépen...

Foltozni   való   edény   minden   házban
akad,    de   nem    minden   esetben   olyan

pénz,  amit  erre  s7,ántak,  és  nem  mindig
van kedve az embemek elokotomi  a fol
tozni  való  edényeket.

Géza   vállat  vont.
  Nincs  nekünk  ilyesmi.  A jövevény

ráült a diófatuskóra,  amelyen Géza eddig
a fát  vágta,  és  letette  maga  mellé  a ládá

ját.
   Keressen    valamit,    az   isten   áldja

meg!  A szegény  embemek  is élni  kell.
Egy  szőlőhegyen  minden  valamireva

ló ember be tudja foltozni  a lyukas faze

kát.   Mert   könnyebb   abban   elkalapálni

egy  nittszeget,   mint  egy  erős  hordóab
roncsban.  Pléhkarikát  is  lehet alája tenni

és   megkenni   kovásszal.   Gézának   sem
okozott   volna   ez   nagyobb   gondot,   de
csak  rakták  félre  a  lyukas edényeket,  ar

ra az  időre,  ha  majd  nagyon  ráér.
  Kilenc  gyerekem  van,  jó  ember.  A

picivel  még  ágyban  van  az  asszony.
Gézát   mintha  ütés   érte   volna,   olyan

hirtelen  fordult  feléje.
Mi?  Kilenc  gyerek?
  Kilenc,  ahogy  mondom.  Talán  nem

tudok  addig  számolni,  azt  hiszi?
 Minek annyi  gyerek?
  Hát  ha  születnek  szép  sorjában,  ké

rem  szépen.

Kimondja?   Minek?...   Azért   csak   ki
mondja.

Hát lehet  azon segíteni.
Segíteni?
   Hát   ha   ennyi   gyerek   van,   akkor

könnyű,  csak elmennek  az orvoshoz...
Az  idegen  éppen  cigarettára  gyújtott.

Vigyázni  kellett,  hogy  a bajuszát ne  érje

láng,  azért csak felsandított.
Ej,  nem  is egészséges dolog az!  No,

keressen  már  valami  munkát  nekem,  az
lsten  áldja  meg!

Géza  megint  vállat  vont,  és  váii.  De
az   csak   ült   a   rönkön,   sőt   elővett   egy
hosszú  vasat, és  a földbe kalapálta.

Szóljon a feleségének már, no!

Igaz, Rózsi nélkül semmit sem szokott
elhatározni.  Ez  meg különben is rá tarto

zik.

A  köd  éppen  el   kezdett  ritkulni,   sőt

gomolyagokra   szakadt,   és   áradt   lefelé.
Az  pedig  szép  napot  ígér.  A  következő

percben  elő   is  tűnt egy  kis darab az  ég
ből,   de   olyan   mélykék   volt,    amilyen

csak  így  ősszel tud  lenni,  ha tejfehér sű
rűségből  hirtelen  kibukkan.

A   messziről  jött   ember  rakosgatta  a
szerszámait,  de  Géza  nem  figyelt rá,  ha
nem a házat nézte, amely ekkor fénycsó
vába  került,  és  csak  úgy  tündökölt.  Né
hány   ko`szorú   kukorica   lógott  az  eresz
alatt,    arrább   hosszú   füzérekben   piros

paprika.
Az  ablak  kitárult,  megjelent  RÓzsi  fe

je.   Gesztenyebama  haj,  hófehér  arc  és
olyan kék szem,  mint az a ritka szép kék
égbolt.

  Adj   valami  foltoznivalót  ennek  az

embemek!  Az asszony hallgatott.
No,  talán nincs  lyukas edényed?
Van,  de hát tudod...

Tudta:  ami  tegnap  történt,  az  nem  két
krajcárba került.  Kölcsön is kellett kémi.

  De  ettől  nem  leszünk  szegényebbek.

Hozz valamit, ha   már lerakodott ide.
Mikor  az  asszony  eltűnt  az  ablakból,

meginta jövevényhez   fordult.
  Hová valósi  maga?
 Messzire.  Na, ugye,  mondtam,  hogy

jó  idő  lesz!
 Nekem nem mo'ndta.
  Akkor  is  szép  idő  lesz.  Kell  is  ám,

kérem, úgyis fő a fejem, mit adjak a gye
rekekre.  Egyik kicsi,  másik  pici.

Rózsi  megjelent  néhány  lyukas  lábas

sal.   Még  mindig   mezítelen   volt  a  lába

szára, de most már érezhetően melegített
a nap.

A  mester  a   nap   irányába  tartotta   az
egyik  lábast,  hogy  lássa  rajta  a  lyukat.
Aztán  már vette is  az ollóját,  hogy  meg
felelő foltot kanyan'tson rá.

Elébb  azt mondja  meg,  mibe  kerül!

Rózsi  lehajolt,  hogy  visszavigye a  lá

bast.
 Húsz forint egy folt.
 Micsoda?
  Húsz  forint.    A  drótos  egyáltalán

nem  nevetett,  nem  is  mosolygott,  de  ne
vetett hangosan  Géza.

    Hallja,    magának    mégsem    lehet

annyi  baja,  ha ilyen jó  kedve  van  tréfál
ni!

Ne mondjon ám ilyet, hogy húsz fo

rint!    Rózsinak  egy  kis  vér  szökött  a
sápadt arcába.

Gézának   még   inkább   nevethetnékje
támadt.  Kivette  az  asszony  kezéből  a  lá
basokat,  és odadobta a tuskó  mellé.

  Hát  nem   látod,  hogy  viccel?  Nem

veszünk  össze,  igaze?...
  Velem     összeveszni?  Velem   aztán

nem  lehet  összeveszni.  0lyan  még  nem
is  volt...

RÓzsi  is  megnyugodott.
Ha  vicc,  akkor  az  körülbelül  azt je

lenti,  hogy  két  forint  egy  folt.  No`  leg

alább  meglesz  ez  is.

Mikor az ember az első rég  nem  hasz

nált  lábast  kézbe  vette`  és  végigsimította

a  két  foltot,  annyira  fellelkesült  az  asz

szony,  hogy  visszament  a házba` és  min

dent  előszedett,  amit  csak  talált,  még  a

kis   Vali   játék   kannáját   is.    Gyakorlott

kéznek  nagyon  gyorsan  megy  ez  a  mun

ka.  Inkább  egy  kicsit  lassított  az  ember,

és közben   szóval  taiiotta a házaspárt.
Csak  a  nagy  fiam  miatt  szakad  meg

a szívem.
 Azért aztán miért?  kérdezte Gé7,a.
Ne  is  kérdezze!  Tizenhét  éves  létére

elvett  egy  hus7,onhárom  éves  vénlányt.
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az  ostomyéllel,   az  anyja  meg  úgy  rítt,

hogy  összefutottak  a szomszédok,  mikor

megmondta  a  szándékát.  De  mind  hiába

volt.  Fogta  az  Öreg  kést,  és   a  szívének

szegezte:  „Vagy  elveszem,  vagy  megha

lok!"   Pedig   énnálam   aztán   olyan   éles

minden  kés,  mint  a borotva.
Szóval  mégis elvette?Az  ilyen tör

ténet akarva, nem akarva magával ragad

ta  RÓzsit.
  El,   mert  én  azt  mondtam   magam

nak:  légy  észnél,  öreg!  Ha  nem  engeds7.

nekik,  akkor is  elcsavarog  vele  a  fiad`  és

rongyember  lesz  belőle,   abból   a  fehér

népből   meg...   No,   nem   akarok   rondát

mondani  a tésasszony  előtt.
Aha!  A végén beleegyezett.
  Elrendeztem  a  sorsukat.  Igaz,  hogy

tizenhatezer forintom  bánta.  És  még  ak

kor számítsák  hozzá  a  lakodalmat  negy

venkét  személlyel!   Építettem  nekik  há

zat,   odaadtam   az   egyik   lovat.   A   leány

apja  éft  a  bognármesterséghe7,.   Elmen

tem hozzá,  és azt  mondtam:  „Ide figyelj,

Gyula!   Csinálsz   nekik   kocsit,   mert   ha

nem  csinálsz,  odales7.  az  egész  boldog

ságod    a  lányodéval  együtt!"  Hát  csinált

is.  Szépen  megélnek  a fuvarozásból.
Abból  meg  lehet,  az  biztos   hagyta

rá  Géza  ,  csakhogy  akkor    minek  fáj  a

maga feje?
Mégiscsak  vén  hozzá!

Rózsi  csak ekkor ocsúdott  fel  a7. ámu

latából.
Tizenhatezer!  Te jó  isten,  akkor  ma

ga gazdag  ember!
Szegény vagyok, kérem.  Nyolcnak  a

terhe  van  még  rajtam.
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A polgárjogi mozgalmak első átütő sikerét a kisebbségi értelmiségiek

határozott fellépése hozta meg. A történelmi tapasztalat bizonyítja, a

tanult ember többet segi'thet népének. Oktatás és művelődés, ez az a

két fogalom, amely lehetővé teszi a kitörést. Népről, kisebbségről és a

felemelkedés;ől beszél a kérdés avatott szakértőjével, Csa/og Zso/Í

i'rószociológussal munkatársunk Csillei  Béla.

i  Mást  sem  hal]ani  a  médiákban,
mint  nép,  nemzet,  sőt  nép  nemzeti.
Ön szerint aktuális e ma  ezeket a fo

ga]makat haszná[ni?
  Én   nem   szívesen   használom  oket.

Sokkal  inkább  szerepel  a szótáramban a
társadalom, mint meghatározó kifejezés.
Az  elobbi  fogalmak  szinte  teljesen  ki
ürültek,   mintha   kizárólag   manipuláció
céljára használnánk már fel. Talán még a

nemzet  az,  amit  kevésbé érintettek ezek
a  szándékok.  A társadalom  kifejezés  vi
szont    megfoghatóbb,    szaktudományo
sabban  kezelhetőbb.  A nép  és  a nemzet
fogalmakat  nagyon   gyakran   kirekesztő
célzattal használják a szó szólói. Akit ők

másképpen  vélekedőnek  tartanak,  mint
ha  nem  is  tartozna  ide.  Ennek  ellenére

én látok egy még veszélyesebb tartalmat
ebben.   Mégpedig   a   szó   gumi   voltát.
Nem jelent és nem is akarjelenteni sem

mit.  Mindössze egy  ilyen fiktív hivatko

zási   alap,   amely   mögött   nincs   semmi.

Mert mi az a nép? Találkozom én a nép

pel?   Ki   az,   akire   rámondhatom,   hogy
igen, ő a nép?

  És  a  népi  ideál,  a  népi  kultúra?

Ezek mit jelentenek?
 A tradicionális kultúrára, a hagyomá

nyos  népi  kultúrára  mondják  ezt  a  kife

jezést,   amely   azonban   ma   már   nincs
meg.   Egy   tovább  élesztett,   múzeumba
hurcolt   változata   még   megvan,   de   ez
már   nem   a   népi   kultúra.   Ne   álltassuk

%:?uanmk.art;yzajíséiggü?nzievza:FEso:yn:nmq,::
néprajzos,  aki  éppen  itt,  Szolnokon  több
mint öt évig dolgoztam ezen a területen,

mondhatom, szükséges ezt tovább is csi

nálni.  Szó  nincs valamiféle elutasításról,

ami  a  valós  népi  kultúrát jelentené.  Ha
nem az ellen szólok, ami  csupán porhin

tés.   Ez  mélységesen   veszélyes   lehet  a

társadalmi    tudatunk,    az   önismeretünk
szempontjából.

 Ez a porhintés gyakorta szó] a ha

táron tú] élő magyarsághoz is. ön ho

gyan látja, mennyire fogékonyak erre?
  Örömmel  látom,  hogy  egyre  kevés

bé.  Ők  nem  szeretik  ezt  a  játékot,  ami

4

val;`m`ely  hazai,  belpolitikai  játszma  fi

guráiként használja fel  érzéseiket. Egyre
inkább hallani olyan hangokat, a határon

túli  magyarság részéről,  hogy  inkább  az
itt  élő  nemzeti  etnikai   kisebbségekkel

foglalkoznának   az   illetékesek.   Hiszen

teljesen  logikus,  hogy  az  ő  helyzetükön
akkor  tudnánk  igazán  segi'teni,  ha  egy
mintát   adnánk.   Ha  ezt   a   kis   országot
megcsinálnánk  olyanná,  amelyben  a  ki

sebbségeknek,  a  nemzetietnikai  kisebb

ségeknek  a  paradicsoma  alakulna  ki.  A
lehető   legteljesebb   mértékig   rendezett
helyzet   volna   tapasztalható.   Az      szá
mukra  a legnagyszeruhb  hivatkozási  le
hetőség.  Mérce,  amely  az  ő sorsukon  is
lendítene. De ez az állandó üres hivatko

zás,  blöffölés,  amely  a  határon  túl  élők
nevére és bőrére megy,  nagyon  sok kárt
okozhat.    Valóban   komoly    veszélynek
tesszük ki őket ezzel.

  És  .idehaza  változotte  valamit  a

kisebbségek   helyzete?   Hozott   e   na

gyobb lehetőséget az új törvény?
 Nem hiszem, hogy  megoldotta volna

a helyzetet, mert mindaz,  ami  pozitívum
benne,  az  is  hosszabb  távon  adhat  lehe

tőségeket.   Sokkal   gyorsabb   intézkedé

sekre  volna  szükség,  nem  mint  ahogy  a
törvény  i'rja,  évek  múlva.  Gyorsabb  és
radikálisabb  intézkedésekre,  belenyúlás
ra.  Nagyon  határozottan  látom,  bizony
veszélyhelyzet    van.    Különösen    a    ci

gányság   körében.   Bizonyos   különösen
hátrányos régiókban,majdhogynem  pus
kaporos   a   leve.gő.   Es   látom,   mennyire

nem  kezeljük  ezeket  a  helyzeteket,  ami
bizony elborzaszt.

 Mióta foglalkozik ezzel a témával,

a hátrányos he]yzetű kisebbségiek, ci

gányok helyzetével?
   Közel   húsz  esztendeje   ki'sérem   fi

gyelemmel   a   helyzet   alakulását.   Mint
szociológus,   nagyon   ugy   látom,   olyan
helyzetbe kerültek,  ami  szinte a  népi'rtás

fenyegetettségét  hozza  elő.  Ez  ellen  pe
dig tenni  kellene.  Egy kisebbség helyze

te  mindig  a  többségtől  függ.  Tehát  egy
képtelen  elgondolás  az,  hogy  ők  maguk
oldják  meg  majd  a  problémáikat.  Egy
ilyen   viszonyban   mindig   a   többség   a

meghatározó.  Ilyen  értelemben  tehát  el

Egy kisebbség helyzete mindig a többségtol függ.
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sősorban   a   kormányzatnak,   a   magyar
társadalomnak  kellene  lépni.  Ma,  sajnos

nagyon  belebonyolódtunk  egy  általános

rossz európai helyzetbe, az idegengyulö     ;,
letbe.  A másságnak egy  intoleráns keze}

#:írtmaó:J;á[:t:kaE:sa::í:píusiáíi:.kí':;:8:Z:
ném   a  kisebbségnek   van   szerepe   saját

helyzete  megoldásában,,  hanem  a  több
ségi   társadalomnak.   Es   természetesen

maguknak a ki§ebbségi  szervezeteknek.
  De  úgy  tűnik  a  romaszervezetek

inkább  egymás  ostorozásával  vannak
eLfoglalva,   mint   a   prob]émák   va]ós
megoldásának kezelésével. Kevés azon
szervezetek  száma,  melyek  ténylege
sen a  kisebbség ügyéért tevékenyked

_ nek.

  Ezt  nevezhetnénk egyfajta gyermek

betegségnek   is.   Azt   hiszem,   ki   fogják
nőni   és   bizonyos   vagyok   benne,   hogy
megtalálják a nekik rendelt utat.  Viszont
valljuk   be  őszintén,   ez  nemcsak   a  ro

mákra jellemző.  Ott  van  számos  egyéb

szervezet,  politikai  párt,  amely  hasonló

gondokkal  küszködik.  Nem  várható el  a
cigányságtól,  hogy  most azonnal  megta

lálják  a  helyüket.  Itt  olyan  emberekról
van  szó,  akik  igazán  most  tanulják  még

a  politizálást,  a  saját  érdekképviseletük

felvállalását.  Természetes,  hogy  a  több

ségi  társadalomról  vesznek  példát,  ahol,

mint látjuk, ugyanolyan veszekedés, ma
rakodás a jellemző.  Ami'g ilyen példákat
látnak,     addig     nem     csodálkozhatunk

azon,  hogy  maguk  sem  találják  a helyü

ket.

 Hiányzik a cigány értelmiség. Lét

számukhoz   mérten   igen   alacsony   a
komoly  végzettségű,  cigányságát  vál
laló személy. Mire vezet ez?

  Való  igaz,  nincs  meg  az  a  csoport,

aki  felvállalhatná  a  többség  felemelését.

Az  amerikai   feketék  sokat  panaszkod
nak,  hogy  nem  megfelelő  a  létszámará

nya  a  tanult  embereknek.  Hozzájuk  ké

pest  azonban   a  hazai  cigányság  össze
hasonli`thatatlanul  hátrányosabb  helyzet

ben  van.  Nálunk  olyan  hihetetlenül  ala

csony  a  cigány  népességen  belül  az  ér

telmiségi  létet  választó  emberek  száma,

hogy  ez  szinte  alapjaiban   határoz  meg

minden   további   lépést.   Szükség   volna

ennek  a  helyzetnek  a  jobbi'tására,  s  ezt

már  az  iskolapadokban,  a  gyerekkorban

kellene megkezdeni.  Európa népei  köré

ben  példátlan  ez a helyzet.. Legközelebb

talán  a  kurdoknál  van  ilyen.  Aminek  az

a  következménye,  hogy  egy  félértelmi
ségi  réteg  kénytelen  vezetni  a cigánysá

got.   ami   hosszabb   távon   nem  járható.
Politizálni  igazán csak  az értelmiség tud.

Azt hiszem amint artikulálódik az ő cso

portöntudatuk,  meg  fogják teremteni  ezt
a hiányzó értelmiséget.  Ajelenlegi  hely

zet  ugyanis  igen  fájdalmas,  és   komoly

Be]ole már a jövő cigány értelmisége lehet

gondok  fonása.  Itt van  ez a  fantasztikus
méretű  munkanélküliség,  ami  a  cigány

ság  körében  a  70  százalékot  is  eléri.  Ez

úgyszólván  semmi  esélyt  sem  ad  a  ro

mafiataloknak  a  munkábaálláshoz,  ami

kor  elhagyják  az  iskolapadot.   Lehetsé

ges,  ha  itt  tudnánk  alkalmazni  a  pozitív
diszkrimináció  elvét,  a  kisebbségi  fiata

lok előnybe helyezését, akkor valószínű

leg jobban tudnánk  kihasználni ezt az el

következendő   néhány   évet.   Teremthet
nénk  egy  értelmiségi  magot.  Ezek  a fia

talok egyszerűen  nem tudnak mit kezde
ni  az  idejükkel.  Így  legalább  tanulhatná

nak.  Hiszen  mondanom  sem  ke]l,  a  te

hetségben  náluk  nincs hiány.

 Tolerancia és oktatás?

   Igen.   Türelem,   következetesség   és

oktatás.  Talán  a  mai  általánosan  tapasz
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rendszert   kellene   kialakítani,   kollégiu

mokk.al,  speciális  iskolákka[.  Heves  erő

feszítést kell tennünk arra, hogy ezeket a

fiatalokat   beiskolázzuk,   kialakítva   egy

kiműveltebb réteget.  És ezzel  nemcsak a

cigányság  nyerne.  Minden  bizonnyal  ol

dódna ez az áldatlan  viszony,  ami  a  ma

gyarság  és  a  cigányság  között  kialakult.
Mint mentőövet kaphatnánk ezen a lehe

tőségen.   A  kialakuló   cigány   értelmisé

gen,  amely  tárgyalóképes  lenne,  képvi
selni   tudná  népe  érdekeit.   Képzettsége

folytán  pedig  átláthatná  a  valós  problé

mákat,  megoldást  is  keresve  rá.  Válság

menedzselésre   alkalmas  csapat  jöhetne

létre.   Ez  pedig   mindannyiunk  számára

megnyugvást jelentene.
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KAR   PATALJ   A         RO   M   ASZE   M   M   EL

A bere H szász] ci 1 ányvaida
A lakótelepek házai közt szeméthalom, az utak

aszfaltcsíkját hatalmas gödrök szabdaltók járhatatlanná,
a kerítéseken pedig öles belűs feliratok éltetik a nemrég
kivívott szabadságot. Ukrajna most a demokrácia frissen
szerzett élményét és kínjait éli meg. Az utcanévtáblák,

Maízntüá,::egkyfá,Ííátzaá,kdaeb:€gíbchah#et#[:j5:sékdéu,,náykeí,í.űEezká
ház eladó  mondja a szöveg magyarul, ukránul. Aki

teheli, megy át „magyarba", dolgozni, batyuzni.

Kisebbséginek    lenni,    mindenütt   ne

héz.   Különösen,  ha  az  ország  gondban
van.  A nehézségek egyik bejáratott leve

zetője   a   másság   üldözése.   Kárpátalján
azonban   béke   van.   Ukránok,   ruszinok,

magyarok, cigányok együ!t próbálják át
vészelni  a  nehéz éveket.  Erzik, tudják,  a

gyűlölködéstófl   csak   szegényebbek   len
nének,  mi`g a béke talán  feloldja a nélkü~

lözés  gondjait.  Az  esélyekről,  az  életről

Balogh  Lajos,  a  beregszászi  járás  Ro
maszövetségének elnöke így  beszél:

  Nem   könnyű   itt  sem   magyamak,

sem  cigánynak   megélnie.   Az  új   világ,
ami eljött,  nemhogy könnyi'tett volna, de
inkább  csak  összezavarta  az  embereket.
Sokan  sírják  vissza  a  régit,  a  biztosab
bat,  ami  persze  tudjuk,  nem  vo]t  jobb.
Mégis   van   va]ami   visszahúzódás.   Saj
nos, a demokráciával  nemcsak a szabad

1  kupon =  1,8 fillér

ó

ság,  hanem  a  munkanélküliség  is  bekö
szöntött.    Szinte    mindenütt    leálltak    a

gyárak,    szétmentek    a    kolhozok,    i'gy
nincs,  aki  munkát  adjon.  Nekünk,  cigá
nyoknak,    pedig    különösen    nem.    De
azért    megvagyunk,    élünk,    reményke
dünk.

  Ha]latjae  szavát  a  Romaszövet
ség?  Figye]nek e a hatalom képvise]o"i
a cigányokra?

   Kárpátalja    valamennyi   járásában

már  megalakult  a  Romaszövetség  cso

portja. Ezekhez szép számban csatlakoz
nak  a cigányok,  veszik  fel  a  kapcsolatot
a    megválasztott    vezetőséggel.    Tagdi'j
nincs,  hiszen  egy  szervezet  erejét  nem
az  a néhány  kupon  vagy  fillér biztosítja,
hanem  a jószándék.  Járásunkban  a  tag
ság   egy   hét   fős   elnökséget   választott,
melynek   én   lettem   a   vezetője.   Talán
ezért   is   hi'vnak   cigányvajdának.   Nem
könnyű tenni  is,  nem  mindig  vannak  bi
zalommal   irántunk   a   helybéli   vezetők.
De  azért,  ha  összefogunk,  sokszor sike
rül  kiharcolni  valamit. I.egutóbb például
vi'zvezetéket   a   cigánytelepre.   Gyakran

próbálnak  úgy  háttérbe  szori'tani,  hogy
pénzt   kl'nálnak   nekünk   megoldás   he
lyett. Ebbe azonban  nem  mehetünk bele.
Sokkal   hasznosabbnak   tartom,   ha   in
kább    kézzelfogható    segi'tséget,    épi`tő
anyago!,    gépeket,    teherautót    biztosi`

tanak.  Igy  nincs  az  a  veszély,  hogy  vé
letlenül    kézenközön    eltűnik    a   pénz.

Ugyanakkor  félő  az   is,   mire  kiutalják,
már  régen  nem  ér  annyit.  Most  100  fo
rint majd' hatvanezer kupont ér a fekete

piacon,   miközben   egy   átlagos   fizetés
alig  negyvenezer  kupon.  Ezért  veszek
szem   én   mindig   az   elöljárósággal,   ne

pénzt, hanem  segítséget adjanak.
  És  a  tagság  bízik  önökben?  Van

tekintélye a  szövetségnek  a cigányság
körében?

Szinte naponta keresnek meg külön

féle   panaszokkal,   problémákkal,   hogy
most  azonnal   segi'tsek   nekik.   Nehezen
értik  meg,  egyszerre  minden  nem  megy.
Nemcsak  mi  vagyunk  szegények,  de  az
ország  is.  A  nincsből  pedig  nehéz  adni.
Sok  a  munkanélküli,  a  nem  dolgozó  a
romák  között.  Jónéhány  közülük  szeret
ne  valami   munkát,   de   nem   megy.   Igy
megpróbálnak valahogy megélni. ,Keres
kednek,  batyuznak,  vásároznak.  Atmen
nek „magyarba" üzletelni,  vesznek  vala
mit, itthon eladják. Tudom, ez nem meg
oldás,   de   mégis   valami.   Munkanélküli
segély    ugyanis    nincsen.    A   feltételek
olyan  bonyolultak,  és  olyan  kevés  az  a

pénz,  hogy  a  cigányok  inkább  fel  sem
iratkoznak a listára. Boldogulnak, ahogy
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tudnak,  néha  rossz  úton  is járva.  Ebből
adódik   feszültség,   összeütközés,   aztán

jönnek,  simi`tsam  el  a  bajt.  Ha  az  olyan
könnyen   menne...   A  beregszászi  járás

ban sok olyan község van, ahol  igen ma

gas. a cigányok száma. Ilyen Badaló, Me
zőv:ári,   Nagybereg,   Bótrágy,   Gát,   vagy
Beregújfálu.  Sok a gyerek,  akik nem aka
ródznak  iskolába jámi.  Hiába  az agitálás,
a rábeszélés,  a segítség, nem szeretnek`ta
nulni.    Középiskolába,    szakmára    pedig
egyáltalán   nem   mennek.   Persze   ennek
nemcsak  a  nemakarás  az  oka,  hanem  a
nyelvtudás  hiánya  is.  Kizárólag  cigányul,

vagy  magyarul  beszélnek,  ami  a  minde
nütt  megtalálható  magyar  iskolában  nem

gond.  Hanem a továbbtanulásnál az ukrán

nyelv    ismerethiánya   már   megbosszulja
magát.  Itt  van  az  én  nagyobbik  fiam  is.
Felvették  a  főikolára  zenét  tanulni,  de  az
ukrán   nyelv   nemtudása   miatt   ki   kellett
maradnia.   Ezen   kellene   valami   módon
segíteni.

 T\Lidjuk, a gyerekeken mú]ik min

den fe]emelkedés.  Mit kívánnak tenni
annak   érdekében,   hogy   ne   legyen
ilyen elkeserítő a he[yzet?

  Az  általános  ikolákban  szinte  min

den  osztályban  van  cigány  gyerek.  Ott
nincs   is   gond   velük.   Csak   utána   nem
folytatják  a  tanulást.  Nemrég  létrehoz
tunk  egy  külön  óvodát  és  iskolát,  ahol
csak  r.9ma  gyerekek  tanulnak.  Jelenleg
már  közel  Ötvenen  járnak  ide,  ami   azt

jelzi,  megszokták,  megkedvelték.  Egész
héten  itt  vannak  reggeltől  délutánig  ta

nulnak.  Csak  hétvégén  mehetnek  haza.

Eleinte  persze  a  szülők  hazalopták  őket,

de  aztán  megismerve és  megértve  a  kö

r,ülményeket,   elfogadták   ezt   a   formát.

Ugyhogy  van  esély  a változásra,  még  ha

nehezen  is.  Néha tényleg  arra gondolok,

abba  kellene  hagynom.  Elegem  van  ab

ból,  hogy  egyedül  harcolok  sokak  érde

keiért.   Ott   a   munkám,   a   kommunális

üzemnél   vagyok  gépkocsivezető  és  ve>

zénylem   a   brigádomat,   van   elég   gon

dom. De aztán  a feleségem  mindig rábe

szél,  hogy  folytassam.
CsiL]ei  BéLa

In memoriam
Dr. Kollár József

„I.átjátok feleim,  egyszerre  meghalt
és  itthagyott  minket magunkra.  Megcsalt.
Ismer[ük őt.  Nem volt  ruagy  és  kiváló,

csak sz.ív, a  mi  szivünkhöz közel álló.
De  nincs  már.
Akár a föld
Jaj,  össz!edől[

a kincstár."

Tisztelt 9yászoló Család!
Tisztelt Osszegyúltek !

Gyászolunk!  Ez évben  már negyedszer
állunk  hivatalunk  kiválóságainak  kopor
sójánál.  Augusztus  29én  veszítettünk  el
egy  nem  hétköznapi  családapát,  ki  egy
ben    örökké    mosolygős,    szolgálatkész,
nagytudású kollégánk is  volt.

Dr. Kollár József, mit is írtál magadról?

Fe:Íér,mú;::gsezkoe::Lgí4o3ögoíá:€ofdrr2j,2ésnz&zg;
thaenz:riÉ;g`aogTátusskáenged3?száaspzt3g,keí:Jqá

Szajolban   tanítottál,   1969től   közhivatal,
közben  tanulás  az  ELTEn.  Doktorátus  a
szociális   és   kisebbségi   munkaterületről,
1988.  ENSZHABITAT  emlékérem  mun
kád elismeréseként.

Pedagógus  házasság:  két  gyermek,  At
tila  és  lldikó.  Számos  tudományos  szak
mai  munka.  199ltől  hivatalunk kinevezett
főtanácsosa.

Ennyi  lettél  volna  csupán,  mit  magad
ról  elmondtál  másoknak?  Nem.  Ez  kevés
dr.   Kollár  JÓzsef  megismeréséhez.   Elő
ször  is  nekem  mindig  szolgálatkész,  ten
n:::aaáí;.ETvn:zu,tea:am;:Pe':gvóa,ók:|l,éá?Éom

zásokat. Tudod,  mikor oldalt fordított fej

jel,  félárbócra csúsztatott s3emüveged fö
lött  kérdően   néztél  rám.   Ereztem,   hogy
már   a   válasz   birtokában   vagy.   Tudtad,
hogy   beszélgetésünknek   csak   egy   vége
leh,etett:  akaratod érvényesülése.

Igy  is  volt rendjén.  Hivatástudatodnak,
meggyőződésednek olyan ereje volt,  ami
nek  nem  lehetett,  de  nem  is  kellett ellen

állni.  Te  igazoltad  bennem  Eötvös  József
azon  állítását:,Nem  az,  kinek sok eszmé

je,  de  kinek  egy  meggyőződése  van,  az
válhat  nagy   embené."  Egész   lényeddel
sugároztad, hogy  a gyűlölet és ellenszenv
helyét a szeretet és együttérzés nemesebb
érzéseinek kell felváltania, mert akiket el
választhatatlanul  összeköt  a, sors,  azok  a
közös jólétet csak az összetartásban talál
hatják   fel,   mert   a   népek   hivatása   nem
egymás gyűlöletében, hanem egymás sze
retetteljes    támogatásában    találhatja    fel
megoldását, mert sehol sem alkalmazható

jobban   azon   latin   közmondás,   hogy   „a
népek  életében  a  viszályon  örülő  harma
dik nem  más,  mint  az uralomra törekvok
zsamoksága."

Igaz   magyarként   láttad,   hogy  jövőnk
fontos   feladata   a   nemzetiségekkel   való
kapcsolat   rendezése.   Hatalmas   ismeret
anyagot,  mit személyes közvetlen tapasz
talásokkal    szereztél,    tudományos    igé
nyességgel     vetetted    papírra,    remélem
nem   haszontalanul.   Nagyon   szeretted   a
cigányokat.  Ezt  nem  csak  érdekképvise
lőként,   hanem   felvilágosító,   fáradtságot
nem kímélő pedagógusként tetted.

Két   történetet   had   említsek:   Tudtad,
hogy   Szombathelyen  személyesen  talál
kozom  a  katolikus  egyház  fejével,  11.  Já
nos  Pál  pápával.  Szaladtál  Pécsre,  majd
Pestre  hoztad  boldogan  a  cigány  nyelven
írott Bibliát  azzal,  hogy  adjam  át a  pápá
nak,  lássa,  kik is a cigányok.

Könnyes   szemmel   mesélted,   hogy   a
magyar gyerekek a teljesen béna, tolóko
csihoz    kötött    román    cigánygyerekeket
hogyan  vitték kézben  a Balaton  vizébe,  s
milyen  szeretettel  foglalkoztak velük.

Idei  mesterművedet  is  láttam  Székely
udvarhe)yen.  Színpadi bemutató  sugároz
ta, hogy  mi magyarok békességben és jó
módban  kívánunk  élni,  és  azt  kívánjuk,
hogy  szomszédjaink  is jólétben  éljenek.

Rajongásig   szeretted   családodat.   Fe
leséged  mindig  hű segítőtársad volt.

A  kegyetlen  halál  nem  engedte,  hogy

befejezd  életművedet.   félbeszakadt  min
den.  A sors félrehúzta a kezedet.

Engedd    meg,    hogy    gyermekeidhez

szólva,   Kosztolányi   egyik   versével   bú

csúzzak  tőled:

Tanár az én apám
Tanár az én apám.  Ha jár a vidéki
városban,  gyermekek kösz;ön[ik ősz fejéi.

kicsinyek.és  nagyok,  régi ianítványok.

elmúlt életükre emlékez.ve  lassan

leveszik kalapjuk.  Mlni  az alvajárók,

kik másfelé néznek.  Hentesek,  ügyvédek,

írnokok, ka[onák,  s  olykor egy orsz,ágos

képviselő is.  Mert  nagy az én családom.

Nagy az én családom.  Kelettőlnyugatig,

nyugattól keletig.  Nagy a  mi családunk.

Mikor vele  megyek, fogva öreg  karját,

vezetve az úton,  a szívem kitágul

s  szívek közt  énekel  elhagya[o[t  szívem.

Az én édesapám az emberek apja,
s én az embereknek testvére  vagyok.

Soha  el  nem  felejtünk.  Nyugodjál  bé

kében.  Isten Veled!
Dr. Skultéty Sándor

címzetes államtitkár,
köztársasági megbízott

199S. SHFprrEMR;ER    „I:UNGO  DROM"
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Tapintható      és   érzékelhető   bizo

nyos  politikai  érettség  és  kijózano

dás,  alapvető  kérdésekben  pedig  az
egyességre  való  törekvés,  s  így  egy

olyan  közös  útkeresés  az  egész  ci

gányság       érdekeinek       súlypontjai
mentén  az ország  cigányszervezetei

nek  és  vezetőinek  túlnyomó  többsé

génél, amely reményekre jogosít
Vajon  miért?  Véleményem  szerint

azért,  mert  a  rendszerváltást  követő
három esztendő sikertelen próbálko
zásai,  útvesztői,  a  cigány  szerveze

teknek  és  vezetőiknek  ideoda  csa

pódása,  hol  a  Roma  Parlament.  hol
meg   a   Roma  Fórum   megfeneklett
erőfeszítései ráébresztették a cigány
ságot a legfontosabbra: zsákutca, va
zalusság,    szemfényvesztés,    mézes
madzag, végsősorban a cigányság el
árulása,  a  pártérdekek  mentén  való
felhasználásuk.

Már  az  1990es  választások  során
is  bebizonyosodott:  csak  addig  van
szükség    a    cigányok    szavazataira,
amíg   hozzásegítik   oket   a   hatalom
székeihez, utána hátat fordítanák.

Gyorsította  a cigányság  és  szerve
zeteinek  a  kiábrándulását  a  sok  be

váltatlan   ígérgetés,   amelyet  hol   in
nen,  hol  onnan  tapasztaltak.  Remé

nyeik szertefoszlottak,  mert csak azt
látták, hallották és tapasztalták, hogy
a  Roma  Parlamentben   is,   a  Roma
Fórumban    is   torzsalkodnak,    eszik

egymást a vezetok, és különböző eti
kátlan,  olykor még  a sikkasztás gya
núját sem nélkülöző hírek lengték be

egyesek tetteiről  az országot.
Igazak  voltake  vagy  sem,  ki  tudja.

Nem  szólt róla a fáma, fátylat dobtak
rá,  elfelejtik.  Közben  egyik  és  másik

cigány csúcsszerv vezetői azzal dicse

kednek,  hogy  többtízezres  (!)  tagság

gal és szervezettel rendelkeznek. Ezek
a szervezetek hol ide, hol oda csapód
tak,  s  oda mennek,  ahol  valamit  ígér

nek.   Végül   is  kisemmizettek  marad

tak.  Ez a mánia is elmúlt.  Most itt áll

nak    lemeztelenítve,   jórészt    kihúzva

talpuk alól  a szervezeteket.

Közben   a   vidék   Magyarországán
tisztességesen, a demokratikus játék

8

Magyarországi Romaszervezetek Országos Tanácskozása

szabályokat    megtartva    szerveződik

hál'   Istennek  a  cigányság.   Egyegy

országos tanácskozás  már bizonyítja:

kezd   felnőni   egy   fiatal   értelmiségi

cigány  nemzedék,  amely elkötelezet

ten,   ám   felkészülten   politizál.   Fel

erősíti   a   cigányvezetők   felelősség

érzetét  az   1993.  július  7én   elfoga

dott   nemzeti   és   etnikai   kisebbségi

törvény.  Ugy  i'télem  meg,  hogy ezzel

új korszak kezdődik a magyarországi

cigányság  történetében,  s  lezárult  az

előtörténete.   Bár  kétségtelenül   igaz,

hogy  csak  kilencven  nap  múlva  lép

hatályba   e   törvény,   de   számunkra

minden nap késedelem, ha megéreté

sét,   elfogadását   nem   magyarázzuk,

ha nem készítjük fel  a közvéleményt

a  fogadására,  ha  nem  értetjük  meg,
milyen   feladatok   hárulnak   belőle   a

cigányszervezetekre,  az  önkormány

zatokra,  a polgármesterekre stb.
Röpül   az   idő,   nyakunkon   az   or

szággyülési,  a települési  (s  ami  most

különösen  fontos!)  a  cigány  önkor

mányzatok megválasztása. Ez, de fő

leg a cigányság összefogása, érdeke

inek  felismerése és érvényesítése  ve

„LUNGO  DROM"    `993, SHFPTTMBER



zette a Száztagú Budapest Cigányze
nekar Országos Kulturális Egyesüle
tet,  hogy  kezdeményezze  a magyar
országi    romaszervezetek    országos
tanácskozását.'.  Ene  augusztus  13án

és  14én  sor is került.

Negligálódotte ezzel a Roma Par
1ament,  vagy  a  Roma  Fórum?  Nem
egy   újabb   roma   csúcsszervezetről
van   szó.   A  két   napos   tanácskoz~as
elemzésére      nem      vállalkozhatom.
Csupán    néhány    lényegi   vonásáról
szeretnék   szólni.   Arról,   hogy   mit
akar,   mit   szeretne   e   tanácskozás,
amely  az  általa  megválasztott  szer
kesztő  bizottság  által  kidolgozott  és
elfogadott    állásfoglalást    túlnyomó
többséggel  szavazta meg.

Nem akar hatalmat!  E tanácskozás
szerkesztő   bizottsága  tisztában   van
azzal,  hogy  az  ide  meghívott    és
meáelent      százegynéhány    roma
szervezet  többsége  ugyanaz(!)  ame
lyek   vezetői  jelen   voltak/vannak  a
Roma Parlament  vagy  Roma Fórum
tanácskozásain.  Ahogy  a népet,  a ci

gányságot  sem  lehet  leváltani  és  ki
cserélni!  A  tanácskozás  hat  pontból

álló állásfoglalást fogadott el.
Nézzük  sorjában.  Az első pontban

azt hangsúlyozza, hogy a roma szer
vezetek     megőrzik     önállóságukat,

sokszínűségüket,  de  ami  a  lényeges,
hogy valamennyi roma szervezet po
litikai   érdekvédelmi   és   érdekérvé
nyesítő feladatot lát el.  A következő

pontban a Tanácskozás kinyilvánítja,
hogy a kormánnyal (s itt a fontos az,
hogy  a  mindenkori  kormányról  van
szó! !!),   valamint  a  politikai  pártok

kal   stb.  kölcsönös  partneri   viszony

kialkítására törekszik.
Politikai    hitvallás,    cigányságunk

létérdeke, amely a harmadik pontban
így  fogalmazódott  meg:   ,,...  elhatá

rolja magát minden szélsőséges poli
tikától*i  Mindenfélelfajta   és   színű
diktatúrától,   rasszizmustól,   antisze

mitizmustól.   A  következő   pontban
megbízást  ad  a  tah4cskozás  a  Szer
kesztő Bizottságnak arra,  hogy  a ki
sebbségi    önkormányzatok    megvá
lasztása  elokészítő  bizottságként  te
vékenykedjen.  Szó  sincs  és  nem  is

::[,ethaa,a::gánóyl:áÁmfe:::ig:lr:,l,kóoldá::
nál  inkább,  hiszen  az 'Országos  Ci

gány     Önkormány,zat     életrehivása
hosszú,  demokratikus,  alulról  felfele
történő   választás   útján   jöhet   létre,
melynek   pillérei:   a   települések   ci

gány    önkormányzatai!    Az    ötödik

pont szinte ajánlás, de olyan  feladat,
amelynek   megoldása,   a   cigányság

objektív,  tudományos  alapokon  tör
ténő összeszámlálása a mi érdekünk.
Végre  így  tiszta  képünk  lehetne  ar
ról, hogy hányan vallják magukat ci

gánynak  e  hazában.  Es  ami  a  siker
érdekében  roppant  fontos:  az  össze
ívás   csak   a   cigány    szervezetek(!)

széles körű bevonásával történhet.
Kissé bővebben szükséges szólnom

a  hatodik  pontról,  amelyet  félreérte
nek,  pedig  egyszerű  és  világos.  Az
augusztus   14én  megválasztott  szer`

kesztő bizottság csupán  a  Magyaror
szági Romaszervezetek Országos Ta
nácsának megalakulásáig segíti elő és

ellenőrzi  a nemzeti és etnikai kisebb

:Ísgí,:öÉ:é::mm:f:#í;áLéssTeerget,an:aj
szögezni:  sem a szerkesztő bizottság,
sem  a  megalakuló  roma  szervezetek
országos  tanácsa nem  tölti  be  és  tör
vény szerint nem töltheti be a funkci

€táissza,átftaó::%t;acl::ynyazöaiuk`:::
mányzat feladata lesz.

Legsürgetőbb ezekben a kérdések
ben  bebizonyítani  a  cigány  vezetők
nek  a  politikai  érettséget,  a  kompro

misszumra való törekvést, a bölcs to

leranciát,  s  vállalni  a tengemyi  teen

dőből  amely előttünk tomyosul.
Farkas Kálmán

FALFIRKA
Az augusztus végi romanapot a gyulai úti sportpályán töl      azt hallotta,  hogy  a cigányok  rosszabbak,  mint  ő.  Ki  tudja?

tötte  a sarkadi cigányság. Apálya melletti JózsefAttilaMű     Tény,  hogy  nem  szimpatizál  ezzel  a  népcsoporttal,  és  ezt
velődési Ház falán „meglepetés" várta őket. Egy falfirka. Az      most   nyilvánosságra   hozta.   Csakhát   kétlem,   hogy   ezzel11  /   1  _  ii       _      ____L1<J(:        \/^./

megoldódott   a   problémája.   Vagy
mégis?  Kellemetlen  perceket  oko

zott egy ünnepségen olyanoknak is,

akik jóllehet,  sohasem  ártottak sem

neki,   sem   másnak.   Elültetett  ben

nük  is  egy  magot.  A gyűlölet  mag

ját.  És  ezzel  nem  a  békés  egymás
mellett   élést,   hanem   az   eltávolo

dást,  az ellenségeskedés  elmélyülé

sét  szolgálta.  Ez  pedig  nem  segi't

ség   a   magyar   lakosságnak   sem.

Csupán   egy   bizonyi'tványt   állított

ki   rólunk:   a   magyarok   között   is

vannak primiti'v,  ostoba emberek...

Magyar Mária
Békés Megyei Hírlap

1993. szeptember 6.

elkövetők     a     történelemkönyvek

lapjairól jól  ismert „szobafestőmá

zolót"  (Hitlert.    a  szerk.)  hívták

segítségül  az  etnikum  ellen.  Persze

e címzettek mellett nem szerepelt a

„feladók"   neve.   Ahhoz   már   nem
volt   bátorságuk.   Tönkretenni   egy

falat, gúnyolódni egy  népcsoporttal

a háttérbol,  alattomosan.  0lyan ez,
mint  mikor  a  párbajban  valaki  ge

rinctelenül  hátulról  támad.  Gondol

kodom. Hogyan juthat el valaki ad

dig, hogy  kimegy  a helyszínre,  fel

emeli  a kezét,  és  ír...? Nyilván  elő

ször  az  ötlet  született  meg  benne.

Hogy  miért? Talán  egy  kellemetlen

emlék   miatt.   Vagy   mert   valakitől

1993. SZFPTFMBER    „LIJNGO  DROM"
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Jászsági cjgánynapra gyűltek össze a régjó
cigányvezetői, különböző szervezeteik képviselői

szeptember 11 én Jászberényben, az lfjúsági
Házban. A politikai fórum előtt szentmisén vettek

részt, ahol Mezőcsát plébánosa, aki maga js
cigány, tartotta a szentbeszéd%t. Az lfjúsági Házban

a rendezvény egyik fővédnökét, Kó/mán A//Í./o
államtitkárt, a  Kulturáljs Minisztérium képviseletében

is köszöntötték. Ott volt a FelsőlJászság
o_rszággyűlés.i képv.ise\ője dr.  Kis Zoifán, riiága

An/óní.o és Horvóm A/c7c/ór parlamentj képvjselők,
a Lungo Drom két vezetője Forkc}s F/ó/;án és

dr.  Pálfi Miklós, Lakatos Menyhért.iró,
s a házjgazdákat képvjselő Aócz rcrmós.

A   politikai    fórum   hű   tükörképe

volt  annak  a  sokszínűségnek,  nézet

különbségnek,  politikai  szándéknak,

ami  ma  a  cigányság  szervezeteit jel

lemzi. Egymásnak ellentmondó véle

mények,  álláspontok   hangzottak  el,

vita  alakult ki.  Jól  érzékelhetővé  vált

a  cigány  értelmiség  szerepe  és  fele

Iőssége.   A   választási   harc   ugyanis

már javában  tart.  A 360380 ezer ci

gányszavazó biztos döntően  befolyá
solhatja a választások eredményét.  A

közel    200   cigányszervezet   viszont

széttagoltan  semmire  se  jut.  Ám  ha

egymásra találnak,  ha acsarkodás he

lyett  a  cigányság  érdekeit  szem  előtt

tartva  összefogva  lépnek  fel,  szava

zataikat   saját   felemelkedésük   zálo

gaként   adják,   akkor   véget   érhet   a

pusztulási  folyamat.  Lakatos  Meny
hért  szavaival  élve:   a  nemzet  eltar

tottjaiból   állampolgárok   szeretnénk

lenni.   Sarkosan   fogalmazva  a  hata

lom  két  dolgot  tehet  a  cigánysággal,

vagy  eltartottként  megtűri    s  akkor

semmi   se   változík   ,   vagy   kiirtja

őket.

Nyilvánvalóan     egyik     megoldást

sem   lehet  elfogadni.   dr.   Kis   Zoltán

szerint  a  lehetőséget  kell  megterem

teni  számukra  a  munkához,  a  kultú

10

rálódáshoz,   az   élethez.

A  romák  lehetőség  bir

tokában  már számtalan

szor bizonyították, hogy

tehetségben,     tenniaka

rásban   nem   maradnak

el   más   etnikai   csopor

tok mögött.  Kálmán At

tila  államtitkár   is   arról

beszélt          emlékezve

egykori   pedagógusi   él

ményeire  ,  hogy  a  ci

gány  kultúra nélkül  Eu
rópa  lenne  szegényebb.

Szerinte a magyar nem

zet   része   a  cigányság,

velük együtt kell ajövőt

meghatározni.     A     de

mokrácia       fokmérője,
hogy  hogyan  bánik  egy

nemzet       kisebbségben

élő     csoportjaival.     Az

oktatáson  keresztül  kell

a  felemelkedés  lépcsőit

megtenni.  Felhívta  a fi

gyelmet arra, hogy szét
húzás   helyett   fogjanak

össze,  Iépjenek  fel  egy

ségesen,   s   ne  dőljenek

be  a  választáskor a szo

kásos demagógiának.

Horváth  Aladár,  a Romaparlament

elnöke azt mondta, a cigányság alap

vető emberi jogaitól van megfosztva.

A  munkához,  a  szociális  ellátáshoz

való jogaikat  sem  gyakorolhatják.  Á

tűzoltás    jellegű    segélyezés    pedig

semmilyen  megoldáshoz  nem  vezet.

A  kérdés  komplex    lakás,  oktatás,

képzés,    murkahelyteremtés   stb.   

megoldást  kíván.  Ilyen  programmal

egyelőre   azonban   egyik   párt   sem

rendelkezik.  Hága Antónia azt fejte

gette,  hogy  a cigányság pártpolitikai
célok áldozata lehet. Épp ezért az ér

dekérvényesítés     rendkívül     fontos.

Egymásért kell dolgozniuk a cigány

szervezeteknek,   nem  egymás  ellen.

Farkas  FIórián  is  arról  szólt,  hogy  a

cigányság széttagoltsága csak a hata

A házigazda: Rácz Tamás
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Lakatos Menyhért, Kátmán Attna, dr. Kiss Zoltán és Hága Antónia

lomnak  jó.  A  Romaparlamentnek  is

új  szerepet  kellene  vállalni,  hogy  a

cigányság  ne  lehessen   ismét áldoza

ta a politikának.

Az   egymásnak   feszülő   kérdések

érdekes   vitát   gerjesztettek.   Lakatos

Menyhért   azt   mondta,   hogy   a   ci

gánykérdés  megoldásának a kulcsa a
tulajdon.   Tulajdonhoz    elsősorban

földhöz      kell   juttatni   a   romákat,

mégpedig     az     állami     gazdaságok

földjéből.   Megtermelik   saját   szük

ségleteikhez  a  terményeket,  dolgoz

nak,  ellátják magukat és családjukat.

Horváth  Aladár  szerint  ezzel  beska

tulyáznák  őket,  a  kérdést  nem  lehet

ennyire   leegyszerűsítve   megoldani.

Kiviláglott a hozzászólásokból, hogy

a cigányvezetők milyen fontos szere

pet  játszanak.  Egyegy  faluban  irá
nyítani   tudják   a   romákat  jó,   vagy

rossz  irányba.  Ezért  is  fontos,  hogy

aki    iskolázottabb,    az   tisztességgel

szolgálatnak   tekintse,    ha   vezetővé

választják,  ne  pedig  egyéni  felemel

kedésük eszközének.

A politikai fórum résztvevői  abban

viszont  egyetértettek,  hogy  a  szétta

goltság nem használ nekik. Történel
mük  során  talán  most  váltak  először

politikai  tényezővé.  Ezt  a  helyzetet
viszont    okosan    kell    felhasználni,

mert mégegyszer nemigen  lesz lehe
tőség.

A  fórum  után  kultúrával  folytató

dott a nap. Színpadra léptek a jános
hidai, jászkiséri, csobánkai, jászberé

nyi   együttesek,   valamint   a   Barna

Gyöngyök   és   a   Loli   Jag   szolnoki

folklór  együttesek.  A  cigánybál  este

színes  forgatagával,  önfeledt  vidám

ságával   ellensúlyozta  a  délelőtt   sú

lyos  politikai  témáit.

SZ

Fotó: Baráth Károly

A Loli Jag tagjai
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A „Lungo Drom" ez évben

immár harmadik alkalommal

rendezte  meg  a  Romanapot.

Először  1991  augusztusában

indította        el        Szolnokon

mintegy   hagyományteremtő

szándékkal.    i992ben    már

4 településen regionális szer

vezés   keretén   .belül   került

megrendezésre,    idén   pedig

90 településen jöttek össze a

romák,   hogy   politizáljanak,

szellemi  és  ügyességi  verse

nyeken  vegyenek  részt,  elő

adásokat    hallgassanak,    jól

érezzék magukat.

Ezúton   szeretnénk  köszö

netet mondani  mindazon  se

gítíknek,  akik  hozzájárulták
a  rendezvény  színvonalához

és  sikeres lebonyolításához.

199G.  S;HFPTEMR;ER   „LUNGO  DROM" 13



1
*`stK   `   ``     `   ```    `

Á A                                   ® A A
®

A

Eljötf a szeptember, a gyerekek iskolába, az
apróbbak óvodába mentek. Ám ez az

időszak sok cigány~ család számára okozott

gondot, hiszen a beiskolázás nem kevés
pénzbe kerű/.   Kondiorosi Rudolffal,

a szeghalmi cigány csdfl5dsegílővel kél
helybeli cigány családöt kerestünk fel.

Elsőként  a  Hunyadi  utcában Péli

Jánosékhoz tértünk be.  A panelből
épült családi  házban  szegényes  bú

torzat  mellett  az  elhanyagoltság  is

feltűnő.   Beszélgetőpartnerem  job

bára a feleség,  aki öt gyerekkel  van

otthon,   közülük  Edina  kilencéves,

Jancsika hétéves, ők már iskolásak.

Roland  ötéves,  most  megy  óvodá

ba,   a  két   legkisebb,   a  hároméves

Róbert,  és  az  egyéves  Gábor  akire

felváltva   vigyáz   az   apja  és  édes

anyja.  A  feleségéből  szinte  kérdés

hélkül  is zúdul  a panaszáradat.
Csak  a családi  pótlékból  élünk,

amelyik   18.700   Ft.   A  férjem   né

hány  hónapja  dolgozik,  a  szeghal

mi   gázvezetéképítésnél,   havi   67

ezer   forintot   kap.   Ebból   kellene

törleszteni  a lakáskölcsönt,  ami  ha

vi  1850 Ft, ám ezt nem fizetjük egy

ideje,  vagy  ötvenezer  forinttal  va

gyunk elmaradva.  A villanyszámlát
fizetj.ük   rendesen,   a   vízdíjjal   vi

szont  sárosak  vagyunk.  Az  önkor

mányzattól kapott pénzből megvet

tem  a  gyerekek  tankönyveit,  füze

teit,  vettem  nekik  egyegy  tréning

ruhát,  cipőt, télikabátot.  Sokat nem

tudtam rájuk költeni, használt ruhá

kat inkább az utcabeliektíl kapunk.

Nem  kapom  a  gyereknevelési  pót

lékot  sem,   nem   tudom,   miért..A

8yerekek rendszeresen járnak isko
lába,   napközisek,   négy   óra   után

jönnek haza.
 Hogyan mennek nekí a közel

gő té]nek?
  Félve,  hiszen  semmilyen  tüze

lőnk   nincs.    A   férjemet   ráadásul

közlekedési  szabálysértésért  10 ezer

forintra  megbüntették.  Ha  ezt  kifi
zetem,   a  gyerekeimnek   nem   lesz
mit enni. Ha nem fizetünk, a bünte

tést le kell  ülnie,  és  akkor nem tud

dolgozni,  nem keres.   A kevés pén
zemet  úgy  osztom  be,  hogy  előre
kifizetem a boltban  a kenyeret,  i'gy
az mindig van.  A mindennapi étke

zéshez  valót  bizony,  gyakran  csak

újabb és újabb kölcsönökből tudom
biztosítani.

A panaszok sora még folytatódik,
kétségbevonják   az   önkormányzat
elosztási   rendszerének   igazságos

ságát   is.   A   beszélgetés   folyamán

azonban  az  is  kiderül    és  ezen  a

házaspár  össze  is   vész  ,  hogy  a

férj  bizony  szereti  a  szeszt,  a  fele

ség  indulatos  szava  szerint  még  az

sem    érdekli,    ha    a    gyerekeknek
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nincs  mit enniük.  Már kifelé menet

kísérőm,  Kondorosi  Rudolf, aki jól

ismeri     a     családot,     megjegyezi,

hogy  nem  kell   sokat  innia  János

nak, hogy berúgjon, de valóban ita

lozó.

*

Következő    vendéglátónk    Boda
Károly  és  családja.  A  lakás  kívül

ről hasonló az előzőhöz, ám belül 

bár itt  is  hiányos és  kopott a bútor

zat rend van, látszik a gondos há

ziasszony   kezemunkája.    Itt   négy

gyerek  közül   három  iskolás,  a   14
éves  Károly  ötödikes,  Zoltán több

szöri    bukás   után   most   negyedik

osztályos, Róbeft nyolcéves és má

sodikos,     Orsolya     nagycsoportos

óvodás. A feleség  16 évet dolgozott

a  Herbáriánál,  de jelenleg  munka

nélküli.  A  férj  korábban  a  Csepel

nél  dolgozott, jelen]eg a szomszéd

hoz   hasonlóan,   a   földgázvezeték

épi`tésnél  dolgozik.

Szeptemberi  gondjaikról  itt  is  az

asszony  számol  be.
 Az önkormányzattól  3  ezer fo

rintot   kaptam,   ez   nagyon    kevés

volt,  ebből  alig  tudtam  nekik  vala

mit megvenni  a tanszerekből.  Kap

tam   még   ötezerforintos   utalványt

is,  de  ezen  ennivalót  kellett  venni.

A   család   bevétele   15   ezer   forint

családipótlék,   a  férjem   fizetése  

ami  9  ezer  forint  körüli   és  a  ne

velési  segély  kétezer forintja.  A la

kás részleteit,  az ezer forintot most

kezdjük  majd  újból  fizetni,  de  van

még  kétezer  forint  egyéb  kölcsön

törlesztésünk is. Ha a vízdíjat és az

ezer  forintnál   több  villanyszámlát

is  levonom,  nem  sQk  marad.  Ez  a

mindennapos    megélhetéshez    na

gyon  kevés,  ráadásul  jön  a  tél,  és
még  nincs  tűzrevalónk.  Venni  kel

lene   fát,   vagy   szenet,   de   miből?

Sajnos,   volt   olyan   telünk,   mikor

napokig   nem   tudtunk   fűteni,   egy

szobába  húzódtunk  össze.  Akkor  a

Herbáriánál   dolgoztam,   és   mikor

este  hazajöttem,   nem   vettem  le  a

ruhám, olyan hideg volt a lakásban.

Szívesen   mennék   én   is   dolgozni,

de  a   legutóbb   felajánlott  munkát,

az   lkarusnál,    a   takari'tőnőit   sem

tudtam  elvállalni,  mert  a  gyerekei

met reggel  nekem  kell  ellátni.
  A  gyerekek  már  nem  olyan

kicsik,  hogy  reggel  ne  tudjanak
maguk e]készü]ni.

Sajnos, ez nem így van, a nagy

fiúk nem képesek önmaguktól  még

felöltözni  sem.  Ha  nem  vagyok  itt

hon  velük,  még  egy  kisgatyát  sem

tudnak   felvenni.   Ezt   mondtam   a

munkaügyön  is,  de  nem  hitték  el,

pedig   ez   az   igazság.   A  gyerekek
nem  napközisek,  mert  nem  tudtam

fizetni  értük.  Bizony  az ennivaló  is

gond,  van,  mikor  kétfélét  is  tudok
főzni,  de  olyan  is  akad,  hogy  még

zsíros  kenyérre is alig telik.  Előfor

dult,   hogy   a   férjem   nem   reggeli

zett,   és   úgy   ment   el   kubikolni   a

gázosokhoz.
Két   család   gondját   villantottuk

fel,  de  ez  nemcsak  rájuk  jellemző.

A beiskolázás és  a  közeledő tél  ko

moly  anyagi  megpróbáltatást jelent

minden  olyan  családnak    Iegyen

cigány,  vagy  magyar,  mert  ezen  a

téren  már  megvalósult  az  egyenjo

gúság , aki  a létminimum  határán,
vagy jócskán  alatta tengődik.

Gila  Károly

(Fotóink   nem   a   hely`szíi.eken   ké`sz[lI

tek. A szerk.)
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A Magyarországi nemzeti és etnikai

kisebbségekéri Alapi'tvány pályázatai

1.  Nívódíjpályázat'.

A  MNEKA  Kuratóriuma erkölcsi  és  anyagi  támogatásban  kí

vánja  részesi'teni   azokat  a   személyeket,   akik   a  nemzetiségi

kultúra,  okatatás,  tudományos  élet,  népművelés,  hitélet,  közö

ségformálás  területén  több  éves  tevékenységük`kel  kimagasló

teljesi'tményt  nyújtottak.  A Kuratórium  az alábbi  te`vékenységi

formákra  ki'ván  kiemelt figyelmet fordi'tani:   újsági'`rás,  peda

gógia,   képzőművészet,   nyelvápolás,   hagyományőrzés,   helyi
nemzetiségi  kutatás,  népművelés,  közösségszervezés,  hitélet,

közélet.  (A Kuratórium  részletes  indoklással  ellátott javaslato

kat  fogad  el,  a  ni'vódi'jra javasoltak  nem  nemzetiségi  állampol

gárok  is  lehetnek.)
11. Kábeltelevíziós műsorok támogatása

A  MNEKA   Kurratóriuma   pályázatot   hirdet   helyi   beszélt

dialektusban  anyanyelvű  kisebbségi  helyi  kábeltelevi'ziós  mű

sorok és műsorsorozatok támogatására.
111. Anyanyelvű közfeliratok célpályázat

A   MNEKA   Kuratóriuma   pályázatot    hirdet   nemzetiségi

anyanyelvű  utcanévtáblák,   intézményi   név,   illetve  eligazító

táblák  elkészi'téséhez,  f.elállításához  való  anyagi  hozzájárulás

elnyeréséért önkormányzatok részére.

IV.  Kisebbségi  anyanyelvhasználat  megkönnyítése  érdeké

ben  a  MNEKA  Kuratóriuma  pályázatot  hirdet  megfelelő  író

gépi  betűti`pus,  illetve  számi`tógépes  nyelvi  program  beszerzé
sére.

V. Nemzetiségi alapítványok támogatása

A MNEKA Kuratóriuma támogatni  kívánja a  kis  községek

ben  működő,  nemzetiségi  kultura  ápolását,  nemzetiségi  anya

nyelvi   oktatás   fellendi'tését   szolgáló   alapítványokat,   melyek

1993.  március  lig  bejegyzésre  kerültek.

VI. Pedagógusok jutalmazása
A  MNEKA  Kuratóriuma  pályázatot  hirdet  azon  pedagógu

sok  számára,  akik  részt  vettek  az  1947es  nemzetiségi  iskolai

rendszer  kialaki'tásában.

VII. Cserkészcsapatok nemzetiség programjainak támogatása
A MNEKA Kuratóriuma pályázatot hirdet cserkészcsapatok

számára  nemzetiségi  programok támogatására.

VIII. Jubileumi pályázat

A  MNEKA  Kuratóriuma  pályázatot  hirdet   10,  20  stb..  éves

jubileumukat   ünneplő  nemzetiségi   hagyományőrző  együttesek
támogatására.  Pályázni  az  együttes  eddigi  muködését,  eredmé

nyeit,  sikereit részletesen bemutató pályázati beadvánnyal  lehet.

IX. Kutatási pályázatok

A MNEKA Kuratóriuma pályázatot hirdet nemzetiségi kuta

tási  témák  finanszi'rozására.  A pályázók javaslatot  tehetnek  a

kutatandó témára, illetve jelentkezési lapot adhatnak le a kura
tórium  által  kijelölt  témakörökben:  1.  Az  1945ös  földosztás és

a  cigányok  2.  A  kétnyelvű  iskolákra  vonatkozó  1961.  évi  mi

nisztériumi  körlevél  keletkezésének előzményei,  körülményei

és  következményei.  3.  Nemzetiségi  konfliktusok  megelőzésé

nek,  feloldásának módja  helyi  közösségekben.  4.  Kisebbsége
ket  sértő  felíratok  eltávoli'tásának jogi  és  gyakorlati  lehetó'sé

ge.  5.  A  nemzetiségi  sajtó  története  1920tól  napjainkjg.  6.  A
nemzetiségek  létszámának alakulása egyes  településeken

A kutatók rövid kutatási tervvel és költségvetéssel pályázzanak.
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A pál.yáz.itokat az Alapi'tvány által  rendszeresi'tett  űrl.ipon  15

példányban   lehet   benyújtani    1993.   október   15ig   Levélciím:
1357  Budapest,  Pf.:  2.

"Magyarok a cigányokért"

„Cigányok a magyarokért"

A  Budapest   Kőbányai   Önkormányzat,   Képviselőtestületé

nek Emberjogi.  Kisebbségi  Bizottsága pályázatot  hi'rdet  "Míi

gyarok  a  cigányokért"  és  „Cigányok  a  magyarokért"  ciímmel.
Pályázni  lehet  visszaemlékezéssel   vagy  másoktól  hallott  ese

tek  elbeszélésével,  esetleg  dokumentumokkal,  f`otókkal  kiegé

szített  írásokkal.  Műfaja  lehet  életrajz,  önélemjz`  családtörté

net,  szociográfiai  leírás,  szociológiai  tanulmány  vagy  szemé

lyes hangú elbeszélés.  Kizárólag megtörtént eseteket  t`eldolgo

zÓ,  tényeken  alapuló  i'rásokat  várunk!

A   pályázat   feltételei:    állampolgárságra,    nemzetiségre   és

életkorra  való   tekintet  nélkül   bárki   pályázliat.   A  terjedelem

legkevesebb  3  gépelt  oldal  (vagy  ennél  több),  de  kézzel  írott

pályaműveket  is  elfogadunk.  Egy  pályáz,ó  több  munkával   i`s

jelentkezhet.  A pályázatokat az alábbi  ci'mre  kell  beküldeni:
Budapest   Kohányai   Önkormányzat   Polgármesteri   Hivatal

1102  Budapest,  Szent  László  tér 29.

Beküldési  határidő:  1994.  március  31.  A  pályázatnak  tartal

maznia kell  a pályázó  nevét,  lakcímét,  életkorát,  foglalkozásút

és  iskolai  végzettségét.  A  pályaműveket  szakértőkből  álló  bi`

rálóbizottság  értékeli.

Díjazás:        i.di`j  25ezerFt
2.  díj  15  ezer  Ft

3. díj   s ezer Ft

Ezen  ki'vül  értékes  könyvjutalmak  is  kiosztásra  kerülnek.  A

legjobb  i'rások  megjelentetéséről  a  pályázat  meghi'rdetői  gon

:::t3::3ákEkreer€#t,Édráteéks,:ő,dgngí4íjí:tí:us,í5;3e3t35,á,s3Z;:::3,`
1572124/137,138.

A Budapest Kőbányai Önkormányzat,

Képviselőtestületének Emberjogi,

Kisebbségi  Bizoftsága pályázatot hirdet
''Cigányok a magyar irodalomban" ci'mmel

A téma  feldolgozása  szabadon  választott;  bemutatja  a  cigá

nyok  ábrázolá`át  egy  irodalmi  művön  belül,  egy  i`ró  munkás

ságának tükrében  vagy a magyar irodalom folyamatában, egy
mással  összehasonlítva.  Elképzelhető a  tematikus  közeli'tés  is,

valamely,  a pályázó  által  meghatározott  szempont  végigköve

tése különböző  irodalmi  művekben.

A pályázat feltételei:  a  pályázaton  bárki  részt  vehet.  Kérjük,

hogy  a  pályaművön  tüntessék  fel  a  nevüket,  lakcímüket,  élet

korukat,   foglalkozásukat  és  iskolai   végzettségüket.   A  pálya

művek   terjedelme   legkevesebb   10   gépelt  oldal   /vagy   ennél

több/ A pályázatokat az alábbi  címre  kell  beküldeni:  Budapest

Kőbányai   Önkormányzat   Polgármesteri   Hivatal   1102   Buda

pest,  Szent László tér 29. Beküldési  határidő:  1994.  március 31.
A pályaműveket szakértőkbéfl  álló  bi'rálóbizottság  értékeli.

Díjazás:        i.di'j:  25ezerFt
2.  di'j:   15  ezer Ft

3.  díj:   8  ezer Ft

Ezen  kívül  értékes  könyvjutalmak  is  kiosz.tásra  kerülnek.  A

legjobb  i'rások  megjelentetéséről  a  pályázat  meghi'rdetői  gon

doskodnak.

Eredményhirdetés:
1994. júniusi  Szent  László  napi  ünnepségek  keretében.

Érdeklődni  lehet:   1573  333/137,138,1572124/137,138.
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Tudjuk azt, hogy ezt a törvényt hosszú

előkészi'tő  munka  előzte  meg,  melyet  a

magyar   országgytflés   1993.  július   7én

elfogadott.  2/3os  törvényről  lévén`szó,

imponáló    egyhangú    többséggel,    304
szavazattal,  3  ellenszavazattal,  és  s  tar

tózkodás mellett szavazott az Országház
képviselői,    törvényhozói.    Ez    96%os

többséget jelentett.

Kihez,  kikhez szól a törvény, mit

takarnak szövegei?

Véleményem   szerint   e   törvény   nem
más,   mint  a   kisebbségvédelemnek  egy
olyan  keretszabálya, amely megteremtet
te  azokat  az  alapokat,  amelyekre építeni
lehet     a     modern     kisebbségvédelmet.

Ujabb   szabadság   lehetőséget   ad,   nem
csak  a  magyarországi  kisebbségek  szá
mára,  hanem  a  többségi  társadalom  pol

gárainak  is.  Ez  a  törvény    amely  a sza
bad identitásvá]asztáson alapul lehetősé

get teremt arra, hogy a hazai kisebbségek
saját  kezükbe  vegyék  sorsuk  irányítását.
Hogy  miként  lesz  képes  ezt  tartalommal
megtölteni, az ajövő kérdése. Döntő sze
rep jut a gyakorlati  megvalósi'tás  során a

magyar közigazgatás számára is.  Kérdés,
milyen  lesz a fogadókészsége?!

A törvény  bevezető (preambulum) ré

szében   fontos   alapelvek   kinyilvánítása

(deklaráció)   fogalmazódik   meg:      „a
nemzeti  és  etnikai  önazonossághoz  való

jogot  az egyetemes  emberi jogok részé

nek  tekinti",  „  a  nemzeti  és  etnikai  ki

sebbségek   sajátos   egyéni   és   közösségi

jogai alapvető szabadsááogok "  „ezen
jogok összessége  nem  a többség adomá
nya,  és  nem  a  kisebbség  kiváltsága,  ha
nem az egyén   szabadságának és a társa

dalmi  békének  tisztelete  alapján  a  más

áá€kjí:g3;;é%et3rví]]ímmaffoá;áap:,:j:;ehzoőgky
Kult`úiájuk része a  magyarországi  kultu
rának.

Mi a célja a törvénynek?

Célja,  hogy  megteremtse  a  kisebbségi

lét  autonóm  megéléshez  szükséges  ala

pokat.  Ezen  alapok:   1.  Identitásválasztás
szabadsága     2.     Önkormányzatiság     3.

Kulturális  autonómia 4.  Kisebbségjogok

közösségi jogokként való elismerése

Mi a törvény alapériéke?

Mindenekelőtt   a   szabad   identitásvá

lasztás.    Mindenki    szabadon    vallhatja

magát egyik  vagy  másik  nemzetiséghez

tartozónak, esctleg több  identitást  is  vál

lalhat.  A magyarországi kisebbségek kö

rét  viszont   korlátozza.   A  61.   szakasz  1.

bekezdése  szerint,  a  bolgár,  a  cigány,  a

görög,  a horváth,  a  lengyel,  a  német,  az
örmény,  a  román,  a  szerb,  a  szlovák,  a
szlovén, és az ukrán  honos népcsopoii

nak  minősülnek.

F,urópa  része
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Tartalmaze a törvény imperati'v

(kötelező, parancsoló)
szabályokat?

Tartalmaz,  ilyen  pl:  amikor  a  kor

mányzatnak  és  az  önkormányzatnak

feladatokat,   kötelezettségeket  ruház

rá  az  zikti`v  kisebbségvédelemben,  az

anyanyelven  való  minden  szintű ok

tatás,  művelődés  feltételeinek  finan

szírozásában.  Tehát  túllép  a  kisebb

ségi    kulturális   autonómiák   hagyo

mányos  keretein,  amelyeket  a  nem
zetközi    kötelezettségvállalások   tar

talmaznak.   A  törvény   szerint.  a  ki

sebbségek  településeken  és  a  fővá

ros    kerületeiben    települési    önkor

mányzatokat,  közvetett vagy közvet

len  módon  létrejövő  helyi  és  orszá

gos     önkormányzatokat     hozhatnak
létre.  Külön  törvényben  meghatáro

zott   módon   kisebbségeknek   joguk
van  országgyülési  képviseletre  is.  A

törvény  azt  is  kimondja,  hogy  bárki

mindenkor   és   mindenhol   szabadon

használhatja  anyanyelvét.   Az  állam

vállalja    a     kisebbségi     anyanyelvű

vagy  anyanyelvi  oktatás  többletkölt

ségeit.  Az országgyülés  döntése  sze

rinti  megosztásban  biztosi'tja a kisebbsé

gi önkormányzatok és a társadalmi szer
vezetek  míködését.  Létrejön  a  Nemzeti
és   Etnikai   Kisebbségi   Alap,   amelynek
fonása   szintén   az   állami   költségvetés.
Felvetődik  azonban  egy  nagyon  fonto;s

kérdés,  nevezetesen:

Szükség volte erre a törvényre,
és  ilyen formában?

A választ egyértelműen,  teljes  mérték

ben megválaszolni nem lehet. Mivel van
nak olyan  nemzetiségi  képviselok,  veze

tők,   hogy   a  törvény   bizonyos  pontjait
nyugtalanítónak érzik.  Ilyen pl:  amikor a

törvény  felsorolja  a  hazai  honos  népcso

portokat,   ez   ellen   úgy   érvelnek,   hogy
helyzetük  sajátságos,  ok  már  szervesen
beintegrálódtak  a  magyar  társadalomba.
Viszont   a   nemzetiséghez   való   tartozást

semmilyen módon  nem rögzítik. Feszült

ségek  keletkezésétol  tartanak  a  majdan
felállitandó   kisebbségi   önkormányzatok

miatt  is.  Ha  arra  gondolok,  hogy  az em

beri jogokat biztosi'tó  nemzetközi  megál
lapodások (ENSZ Alapokmánya, Emberi
Jogok  Egyetemes  Nyilatkozata),  csak  a
minimális  alapjogokat  tartalmazzák,  ak

kor igen  is  szükségeltetett,  hogy  létrejöj

jön a törvény. Ugyanakkor minden állam
feladata,  hogy  kidolgozza  azokat  a  for
mákat, megoldásokat amelyek sajátos ki

sebbségi   problémáik   kezelésére   a   leg
megfelelobbek.  A törvény  létrejötte  véle
ményem   szerint,   talán   arra   is  jó   lesz,

hogy  a  nyugat  és  a  volt  szocialista  éra

ismételten  átgondolja  kisebbségpolitiká

ját,   lásd   Európa   KözépKeleti   részein
történeteket,  pl:  a  Balkán.  Fontos  tehát  a

kisebbségvédelem, fontos a nemzeti köz

tudat,  a  közösségi  önazonosság  megőr
zendősége. A magyarországi kisebbségek

közül a cigányság az, amelynek számará

nyánál  fogva, valamint többszörös hátrá
nyos  helyzete  miatt  is  élnie  kell  ezzel  az

adott  lehetőséggel.  De csak  úgy  éljünk  e

lehetőséggel,  hogy  a  törvény  gyakorlati

megvlósítása  során  figyelembe  kell  ven

ni  a  romák  sajátos    nyelve,  kulturális,

történelmi  stb.    érdekegyütteseit,  vala

mint   ezáltal   elősegi`teni   a   tövény   létét

vagy  nemlétét.

Megjegyezni  kívánom,  hogy  szándé

kosan  nem  adtam  bővebb  tájékoztatást
az   országgyülési   képviseletről.   Hiszen

szükséges a választójogi törvény ésszerű
módosítása,  amely  során  tényleges  lehe

tőséget  nyújt  a  kisebbségek  létszámará

nyos  képviseletére.
Dr. Pálfi Mik]ós
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Az örökbefogadásról
Mi a célja az
örökbefogadáspak?

Célja az,  hogy az örökbefogadó, vala
mint  annak  rokonai  és  az  örökbefoga
dott   között   családi   kapcsolatot   létesít

Sen.

Kit lehet örökbe fogadni?
Olyan  kiskorúkat,  akiknek  szülei  nem

élnek.  vagy  akiket  szüleik  megfelelően

nevelni  nem  képesek.

Formái..
1.  Nyilt  örökbefogadás:  az  örökbefoga

dásnál   az   örökbefogadott   gyermek
szülei   hozzá  járulnak   illetve  tudnak
az örökbefogadásról.

2.  Titkos  örökbefogadás:  amikor  még  a
vérszerinti  szülék  sem  tudnak  gyer
mekük hollétérol, illetve az örökbefo

gadásról.

Az örökbef ogadás f eltételei
1. Az örökbefogadó csak teljesen cselek

véképes nagykorú  személy  lehet.
2.  Örökbefogadni  csak kiskorú személyt

lehet.
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Örökbe,  az  örökbefogadó  halála  után

azonban más  személy  is.
4.Gyámhatóság engedélye (Köztársasági

megbl'zott)
5.  Orökbefogadó  egyetértő  nyilatkozata

arról,  hogy örökbefogadják  a kiskorú

gyermeket aki ezáltal saját gyermeké
nek  jogállásába   lép   (státusz).   Ezt   a

nyilatkozatot  csak  személyesen  lehet
megtemi.

6.  A  gyermek  szüleinek  valamint  a  há
zasságban élő örökbefogadó házastár
sának hozzájárulása.

Adj esélyt magadnak!
Amit a pályakezdők munkanélküli segélyéről tudni  kell

Ha  még  nem  találtál   magadnak  állást,
fordulj   hozzánk,   a   munkaügyi   kirendelt
séghez!    Ha   mi   sem   találunk   számodra
munkát,  akkor  veheted  igénybe  a  pálya
kezdők munkanélküli  segélyét. Jelentkezé
sedet követően adatbázisunkba bekerülnek
személyi   adataid,   iskolai   végzettséged  és

más információk, melyek a munkaközveti'
téshez  és  a  segély  megállapításához  szük

ségesek.

Ki tekinthető pőlyakezdőnek?

Pályakezdőnek  minősülsz,  ha  okleveled
felső  vagy  középfokú  oktatási   intézmény
nappali tagozatán,  felsőfokú intézmény es
ti  vagy  levelező tagozatán,  illetve  a dolgo

zók   középfokú   iskolájában   másfél   évnél
nem régebben szerezted, továbbá akkor is,
ha  iskolarendszeren  kívü]i  szakmai  okta
tásban  szerezted  meg  első  szakképesítése
det, és azóta sem telt el  másfél év.

A másfél  évbe nem  számít bele:
  a  katonai  szolgálat  (sorkatonai,  tarta

lékos és  polgári  szolgálat),

a GYED és a GYES,

  ha  harminc  napon  túl  betegség  miatt

keresőképtelen  voltál,
    a   háromhónapos    várakozási    időd,

amíg  a segélyre  vártál  és  munkát kerestél.

De  ez  még  nem  elég,  mert  csak  akkor
vagy jogosult a pályakezdők munkanélküli

segélyére,  ha  dolgozni  akarsz  és  jelenleg
nem tudunk  állást biztosítani  számodra.

Mi a teendőd?
Kapsz egy  kék könyvet,  a munkanélkü

liek  kiskönyvét,  amelyet  a  bejegyzett  idő

pontokban  és  a  visszahívások  alkalmával
magaddal  kell  hoznod.

Első   jelentkezésedet   követően   három
hónap  eltelte  után  folyósítjuk  segélyedet,

ha  elhelyezkedésed  érdekében  együttmű

ködsz a  Munkaügyi  Központtal.

A segély  összege a mindenkori  minimá
lis bér 75%a,  és  összesen  hat hónapig  fo

lyósítható,  abban  az  esetben  is,  ha  másfél
éven belül többször válsz munkanélkülivé.

Ha  a   kirendeltségre   behívnak,   vagy   a
felajánlott    munkahelyet    keresed    fel,    a
helyközi  tömegközlekedési  eszközzel  tör
ténő utazásod költségeit megtén'tjük.

Amennyiben  önállóan  keresel  állást  és

azt  munkatársainkkal   előre  megbeszéled,
akkor is részesülhetsz  költségtén'tésben.

Mit jelent a kirendeltséggel vak5
együttműködés?

a kirendeltségen jelentkezel, ahol nyil

vántartásba vesznek,
 Te is keresel  munkahelyet,

az általunk  felajánlott megfelelő mun

kahelyet  vagy  képzési  lehetőséget  elfoga
dod.
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Ki nem fogadhat örökbe?

1.  Aki  a  szülői  felügyelet  megszünteté

sét   vagy   a   közügyektől   való  eltiltás`'

kimondó jogerős  birósági  i'télet  hatá

lya  alatt  áll.

2. Ha az a kiskoní érdekeivel ellentétben áll.
3.  Közérdeket egyébként sérti.
4. Örökbefogadó személyeknél  a családi

és  az  anyagi  köiijlmériyek  nem  meg

felelőek.

Az örökbefogadás megszűnése

1. A felek kölcsönös megszűnése alapján

a    gyámhatóság    felbontja.    (Köztár

sasági  megbízott)
2.  Bírósági  i'télettel

Dr. Páiri Miklós

Mi számít megfelelő
munkahelynek?

 a szakképzettségednek  ha középfokú

végzettségű  vagy,  akkor  a  felajánlott  kép
zési    lehetőség   keretében    megszerezhető
szakképzettséget is ideértve  megfelel,

egészségi  állapotodnak  megfelel,

  a  lakóhelyed  és  munkahelyed  közötti

odavisszautazás   naponta,   tömegközleke
dési  eszközön  nem  haladja  meg  a  három
Órát   (amennyiben   édesanya   vagy,   illetve

gyermekét   egyedül   nevelő   apuka,   ez   az
időtartam  a két órát nem  haladja  meg).

Sz.üneteltetni kell a segélyedet:
ha a  kiskönyvben  beírt  időben,  illetve

a behívásunkra nem jelentkeztél,
  ha  terhességi  gyermekágyi  segélyben,

GYESben  vagy GYEDben részesülsz,
  előzetes  letartóztatás,  elzárás  és  sza

badságvesztésbü ntetés esetén,
  alkalomszerű   vagy   rövid   időtartamú

közhasznú  munkát vállaltál,
  sor  vagy  tartalékos  katonai  szolgála

tot, továbbá polgári  szolgálatot teljesítesz.

Meg kell szüntetni a segélyedet:
ha sikerül  elhelyezkedned,

  olyan  képzésben  veszel  részt,  ahol  a

rendszeres  támogatás   eléri   a   mindenkori
minimális bér Összegét,

az  általunk felajánlott megfelelő  mun

kahelyet,   közhasznú   munkavégzés,   kép
zés lehetőségét nem fogadod el.

Ne  feledd,  a  pályakezdők  munkanélküli
segélye  csak  átmeneti   segítség,  a  lényeg

az,  hogy  állást keress és elhelyezkedj.

Országos Munkaügyi Központ
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Effajta  cigányok   nagyobb   {ömegben,  telepeken  laknak:

Mélykúton,    Jánoshalmán,    Kiskunmajsán,    Kiskundorozs

mán,  Kecelen,  Kiskunhalason, Ref.  Kovácsházán és Hajdú

hadházán.

Kiskunhalason  a  Cserepes  Oelenleg  Harangos)  tér  elne

vezésű  területen  élnek,  kb.  250  fő 1910ben  még  mind

annyian  sátorban  laktak,  télennyáron.  1919ben  is  csupán

négy  házacska  állt.  Jelentős  karavánozó  életmódot  fo]ytat

tak,  de  csak  kb.  150  kmes  körzetben,  az  északi  irányt  le

számi'tva.  Még a két világháború  között is néha húsz kocsi

val  indultak  egymás  után  az országúton,  miko`r  is  az egész

család,  az  asszony  és  a  gyerekek  is  mentek.  A  községek

széléhez érve megálltak és két férfi bement az eloljáróságra
engedélyt  kérni,  hogy  a  faluban  edényeket  javíthassanak.

(Az  egyik  férfi  mindig  a  vezetőjük,  a cigánybi'ró  volt,  akit
a kiskunhalasi  csendőrség nevezett ki.) Az engedélyt a leg

több  esetben  megkapiák,  s  ilyenkor  a falu  szélén  felverték

a sátrakat.  Vagy  a házaknál dolgoztak benn a faluban,  vagy

pedig  kihozták  magukkal  a javítandó  edényeket  a  sátortá
borba.  Ezt jobban  szerették,  mert  ilyenkor  az  asszonyokat

és  a  gyerekeket  is  befoghatták  dolgozni:  ok  kaparták  az

edényekről,  lábasokról, bográcsokról, üstökrol a rozsdát.

Gurvar cigány és felesége

A  foltozó  cigányok  magukat  fódozovo  cigánynak  neve
zik,  de  a  gurvar  elnevezést  is  használják  magukra.  (gurva
roknak hívták oket a régebbi idokben a velük találkozó ván
dor  oláh  cigányok.)  Leggyakoribb  családnevük  Kolompár
és Rostás.

Eredetileg mind foltozómunkával foglalkoztak, de az első
világháború utáni idoktol kezdve lókupec is akadt közöttük.
Jelenleg  csupán  az öregek gyakorolják ősi  mesterségüket,  a
fiatalok  már nem  is  tudják,  hanem  túlnyomó  többségük  vá
lyogvetéssel foglalkozik.

Ha  Kiskunhalason  nem  is,  de  Kiskundorozsmán  sike

rült  teljes  edényfoltozóműhelyfelszerelést  vásárolnom  a
45  éves  Kolompár  Károlytól,  aki  apjától  örökölte  ezt.
Először  a  szegvasüllőról  (cigányul:dopo),  beszélek,  mely

az  edényfoltozó  cigányságnak  mintegy  „mesterségjelvé
nye".   Kolompár  Károly   dopojának  teteje  peremszerűen
szétlapított, mi'g a törzse henger alakú.  De ismerünk  lapos

törzsű    szegvasüllőket    is,    tetejükön    egyirányba    nyúló

szarvval.  Mind  a  perem,  mind  a  szarv  arra  szolgál,  hogy

pl.  tepsikészi'tésnél  a  bádogot  meg  tudják  rajta  hajli'tani.
Földbe   vagy  farönkbe beleverve használják.  (Feltehetően
igen  sok szegvasüllő töltötte be azelőtt a szabadtéri cirku

szok  sátorcövekének  szerepét.)

Ha a fódozó cigány  útra készül,  akkor a dopót a vál
lára veszi. Ene van kötözve egy zsák, melyben a nyers
anyag és szerszámai  vannak.

A lemezvágó olló tipikus cigánymunka, és csak cigá

nyok  használják.  Az  olló  alsó  szára  U  alakban  befelé

görbül,  hogy  erős  nyomásnál  a  kézfej,  ill.  az  ujjak  a
földhöz  ne  szoruljanak.  Nemcsak  a  bádog]emezt,  de  a

vaslemezt  is  el  lehet  vele  vágni,  ha a  vaslemezt az  olló

vágórészei  közé téve a felső vágórészt kalapáccsal ütik.

A műhelyfelszere]éshez tartozik még:kisebb kalapács

(cokano),  nagyobb  kalapács  (cokano),  harapófogó  (fo

govo),  laposfogó (cipovo), reszelő (rin) de ezek gyári
készi'tmények.

Nagyobb  méretű lyukasztóként (lukastovo) és hideg

vágóként  (vágovo) erre  alkalmas  eredetileg  más  ren

deltetésű      vasipari   tárgyak   különböző   alkatrészeit

használják,   mi'g   kisebb   lyukasztásra   az   acélreszelok

szára,  alátétül pedig egy anyacsavar (feji)  szolgál.

Kolompár   Károlynak   si'nvas    üllője   (kovanca)    is

volt,  ezt  most  csak  megemli'tem,  mert  nem  tartozik

az   edényfoltozó   műhely   felszereléséhez.   (A  si'nvas

üllő    a  kapdosófúvóval  együtt    a  kovácscigányok
mesterségének   ci'mere.)   A  kovancát   arra   használta,

hogy   régi,  meggörbült  bádoglemez  darabokat  azon

egyenesi'tsen  ki.

E mmelyben  a  következő használati  tárgyak  készül
tek:  veder (vedra), tepsi (tepsia), üstház, dogkályha, bá

dogfazék,    szemétlapát.    Főfoglalkozásuk    azonban    a
rossz,  kilyukadt edények,  fazekak,  lábasok,  üstök  meg

foltozása,  ezeknek  új  fenék  készi'tése  volt.  (Új  üstöket

sohasem  csináltak,  ezeket  az  úgynevezett  kelderas  ci

gányok  készítették.)

Mindig „hidegen" dolgoztak,  tüzet sohasem  használ
tak, s  i'gy  fújtatójuk sem  volt.

Erdős Kamill
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Az  okos  cigáng  tNÉPMESE]
Hol volt,  hol  nem volt egy szegény ci

gá?,yheAk?kn:ieg::::ksezevr::tiil?ggyyelem:nt,u;
világba,   hogy   valami   kereset  után  néz

zen.  Ahogy  megy,  bandukol  az  erdő6en,
találkozott egy  ördöggel.

Hová mész,  tQ cigány? kérdezte az

ördö8.
Megyek  valami  munkát keresni.
  Gyere  hozzánk.    mondta  az  ördög:

három nap három évet fog kitemri és aztán
fogok neked adni egy zsák aranyat.

Mikor  az  ördög  házához  értek,  az  ör

dög   anyja   már   várta   őket.   Biztos   volt

benne,  hogy  a cigány  úgysem  fogja bími
három  napig  azt  a  munkát,  amelyet  ad
nak  neki.  De  addig  is,   legalább  ingyen

dolgozik.   A  cigány   tudta   ezt.   Este  azt
mondja a cigány az ördögnek:

  Most  mutatok  neked  valamit,  hogy

meglásd ki  vagyok.
 Először én  válaszolta  az  ördög,  és

mindjárt  megkérdezte    Cigány,  melyi
künk  tud  nagyobbat  kiáltani?    kiáltott

az  Ördög  akkorát,   hogy  a  cigány  majd
nem  eszét  vesztette.

Figyelj  ide,  ördög!  szólt  a  cigány,

mikor kissé magához tért Akarod, hogy
szemed és füled  legyen  neked?

 Akarom felelte az ördög.
 Akkor kösd be a szemed és a füledet,

mert ha én  kiáltari  fogok,  mindjárt  meg
vakulsz,  és  megsüketülsz.

Az ördög bekötötte a szemét és a fülét.
Ekkor a cigány  elővette  zsebéből  a kala

pácsot  és  jó  erősen  fejbe  ütötte  vele  az
ördöBöt.

  Jaj,  cigány,  ne  kiálts  akkorát,  mert

mindjárt   megbolondulok     jajgatott   az
ördö8.

Kis  idő  múlva  megszólalt  az  ördög:  lá

tod ezt a buzogányt;  most  nézzük  meg,  ki
tudja magasabbra feldobni, te vagy én?

Csináld,  ördög!mondta  a cigány.

Fel  is  hajította  az  ördög,  és  bizony, jó

csomó  időbe  telt,  amíg  visszaérkezett  a

földre.  Ekkor  megfogta  a  cigány,  felné
zett  az  égre  és  ezt  kiáltotta:    Nyisd  ki

kedves  édesbátyám  a  kapudat,  te  úgyis
kovács    vagy.    Most    dobok    fel    neked

annyi  vasat,  hogy elég lesz  neked,  amed

dig élsz,  szegeket csinálni  belőle.
 Meg  ne tedd   cigány,  ijedt  meg  rög

tön az ördög, hát hogy gondolod te, hogy

az én  buzogányomat csak  úgy  eldobjad?
Aztán  elindultak  hazafelé,  ettek  és  a

cigány   lefeküdt   aludni.   Kérdezi   az   ör

dögtől  az  anyja:

:`;íu?,ma,nymáiit:dfea|ec|iigá7nyö:dög,többet

tud, mi`nt én. Akkorát ordított, hogy majd a

világ  rámszakadt.  A buzogányomat  meg  a

bátyjának akarta feldobni az égbe.
Másnap azt mondja az ördög a cigány

nak:
  Menjél   és   hozzál   vizet  anyámnak,

mert mosni  akar.
A  cigány  fogta  az  ásót,   lapátot  és  a

vállára  véve,  elindult  ki   a  mezőre.   Ott

elkezdett egy  kutat ásni.  Jön  az ördög és

megkérdezi:
 Mit csinálsz. cigány?
Viszek egy egész kutat az anyádnak,

hogy  fulladjon bele.
 Ne  tedd  ezt,  inkább  ne  csinálj  sem

mit    kérlelte  az  ördög  ijedten.    Majd

inkább én viszek  anyámnak  vizet.
 Kedves  fiam,  mi  van a cigánnyal? 

kérdezte az anyja.
 Jaj  anyám,    válaszolta  az  ördög  ,

egy   egész   kutat   akart   neked   elhozni,

hogy  te  belefulladj.
Másnap elindultak az erdőbe, fát hozni

az  Ördög  anyjának.  Fogott  a  cigány  egy

nagy  kötelet és  körülszaladván  az  erdőn,

körülken`tette a  fákat.
Mit csinálsz cigány? kérdezte meg

lepetten  az ördög.
  Az  egész  erdőt  elviszem  anyádnak,

Fá|J;i.b::;nde:;:Z:kmem':gi:í:í::mnáeskzí:
hogy  égjen meg  a sok  fán.

Ne  tedd  ezt cigány,  ha  istent  ismersz,

inkább ne csinálj  semmit  szólt az örilög.
Hazaértek,  ettek,  majd  a  cigány  lefe

küdt  aludni.
Jajj,  anyám,  megeszi  a fejemet pa

naszkodott   a   másik   szobában   az   ördög;

sokkal többet tud nálam, és sokkal erősebb.

A bosszút álló
kismacska

Volt  egyszer  egy   anyamacska.   Az
egyik napon fialt egy szép kiscicát, de

sajnos,  megdöglött  a  fialásba.  A  kis
macskát  a  gazdái  etették.  A  cica  már
elég  nagy.  A szomszéd  macskák  min

dig  csúfolták,  amiért  nem  tudott  va

dászni. Ezért elhatározta, hogy  megta

nul  vadászni.  Sikerült  is  neki  egy  ege

ret  fogni,   de  a  többi   macska  elvette

tole.   A  cica  úgy  döntött,  többé  nem

engedi magát. Másnap újra jöttek hoz

zá.  A cica   most nem hagyta magát, és

megcsikarta oket. A többi macska ott
hagyta,  és  soha  többé  nem  bántották.

A  cica  boldogan  élt,  amíg  meg  nem

halt.

Farkas Anikó,11 éves, Tiszaroff

 Figyelj ide, gyemekem  szólt az my

ja.Most éppen alszik, fogd a buzogányo
dat és üss vele teljes eiődből a fejére.

A   cigány   azonban,   aki   ha]]gatózott,
meghallotta   ezeket   a   szavakat.   Fogott

egy  rézüstöt, beletette  az ágyába és rátet
te  a  kalapját.  Aztán  behúzódott  a  sarok

ba,  a  kuckóba.  Az  ördög  aképpen  csele
kedett,  ahogyan  az  anyja  mondta.  Csak
úgy szikrázott a  rézüst.

 Na,  agyonütöttem  mondta.

Másnap  reggel  rémülten   látják,   hogy

jön  kifele  a szobából  a cigány.  Az ördög
megkérdezte  tőle:

 Hogy  aludtál?
 Nem  valami jól   felelte.  Nagyon

sok a bolha nálatok és egész éjjel  csípték
a fejemet.

  Fiam,  fizesd  ki   azonnal    szólt  az

ördög  anyja  ,  mert  ez  képes  megenni
mindkettőnk fejét.

A cigány kapott egy zsák aranyat és az

ördög  még  arra  is  hajlandó  volt,  hogy  a
cigányt,  zsákkal  a  hátán  nyakába  vegye

és    hazavigye,    csakhogy    minél    előbb
megszabaduljon   tőle.   Ahogy   az   ördög
visszafelé  ballagott találkozott  a  rókával.

Jaj, ördög, de hülye vagy te mond~

ta  neki  a  róka.    Tisztára  bolonddá  tett
téged  a cigány,  pedig  ha adtál  volna neki

egy  pofont,  rögtön szömyethalt  volna.
Visszafordult  erre  nagy  dühösen  az  ör

dög, de a cigány már messziről észrevette.
Jajj, gyorsan gyermekeim, jajgatott a

cigány,    gyorsan    vegyétek   elő   a    kala

pácsot,  ásót,  lapátot,  üllőt  és  ordítsatok
mind egyszerre: jajj, de nagyon régen et

:ü;nJisTzáarmó:á:,:hű,s:üfáfköárzdoöftg:iógiű;:g:
és így szólt hozzá:

Ejj,  te  engem  becsaptál,  meg  akartál

etetni  engem  a  cigány  gyermekeivel    ,

és  az  Ördög  agyonütötte  a  rókát.   Aztán
hazament az anyjához.

A  cigány  pedig  boldogan  élt  tovább  a

gyerekeivel,   és  tán   még   most   is  él,   ha
meg  nem  halt.

Kedves Gyerekek.I
Ugye tetszett ez a kedves  kis  me

se?  Nos,   talán   el   sem   hiszitek,  de

Anikó   ugyanolyan   kisgyerek,   mint

amilyenek  ti  vagytok.  Ha  közöttetek

is   van,  aki   szeretné   megmutatni   a

többieknek,  hogy  ő  is  tud  ezekhez
hasonló   meséket   írni,   nos   tessék,

csak  küldjétek  el  nekem  bátran.  A

legügyesebb meseíró mint a mesé

ben , jutalmat kap.

Várom  az  írásaitokat!

Éva néni
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Marolisz
Művésztelep

A Művelődési  és  Közoktatási  Min.isz

térium  kisebbségi  főosztálya,  a  Kölesdi

Önkományzat,  a  Fagyöngy  Bt.,  Kellé
nyi  Elemér,  Holocsy  Lajosné,  a  Gyer
mekeitegyedülnevelőszülék;kegyesüle

tének   főtitkára  támogatásával   nyithatta

meg  a Magyarországi Romák  Liberá

Iis  Szervezete  a  kölesdi  Marolisz  Mű

vésztelepet.

Megnyitóbeszédet    mondott    Herényi

Károly    kományreferens,    Kerékgyártó

lstván    művészeti    kritikus,    dr.    Aczél

Endre a MKM  osztályvezetője és  Bog

dán   Béla  főtanácsos.   A  művésztelepet

Kocsis   György,   Kölesd   polgármestere

avatta fel.

A  megnyitó  hangulatának  emeléséhez

D. Horváth Géza festőművész és Nagy
Zoltán  kerámikusművész  kiálli'tása,  va

tamint  Dilinkó  Gábor,  Dombi  Lajos,
0láh Mara, Széchényi Galántai Ákos
festőművészek, Nagy Zoltán kerámikus

művész  tanítványai  és  Jakab  Gusztáv

üstkészi`tő szakmai  bemutatója járult.

r% 

; MEGRENDELŐ :
:      Megrendelem  az  LD  című  roma  lapot   :
i    ...... példányban,azalábbicímre:                 i

Megrendelő  neve:    .......................

1

1         Cl,me:     .................................

Előfizetésí díj egy évre:
114 Ft, fé] évre: 57 Ft

i    A megrendelőlapot és  az előfizetés  díját a szeri
1

1

1

1

[

1

]

I

1

1

1

[
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kesztőség  ci'mére  kell  eljuttatni:

5000 Szolnok, Szapáry út 19.
Telefon/fax: 56/420110

Előfizethető rózsaszínű postai uta]ványon.

ffi5l

1

Megrendelőink között az     `,
év végén                       ,

I  db 5000 Ftos,              i
l  db 4000 Ftos  és            i

l  db 3000 Ftos              i
vásárlási utalványt           i

sorsolunk ki! _J

Kaleidoszkóp
Kiadó

Korlátolt Felelősségű Társaság

5000 SZOLNOK
Nagy lmre krt. 8. IX/27.

Tel.ffax: 56/426501

SZOLGÁI;TA:TÁSAINK:
Újság, könyv, egyéb nyomtatványok
szerkesztése,nyomdaielokészítése,

nyomdaí munkái, kiadása.
Reklám és marketing menedzsment,

irodaszervezés.

EXPRESSZ SZOLGÁI;TATÁSAINK:
Centrum Áruház, Szolnok

Bé]yegző, névjegykártya, kitűzői,
igazolványkészítés.Védőfóliázás,hol{ötés,
műanyagés fémspirálozás, betűkivágás,

képkeretezés, paszpartúravágás,
dekorációs munkák, fénymásolás.
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Szeptember 18.
(szombat)

Akónémedi          oák
B..kiliti                        av

B ercel                      oák
Deb rec en                  av
Faj sz                       oák
Mernye
Nagyrábé
Pécs

ok
ok

oáav

Sárbogárd
Szabadhidvég
SzegedKkd.

Zirc
Szeptember 19.

(vasárnap)
Alsónémedi
Bátonyterenye
Böhönye
Debrecen
Dunaföldvár
Győr
GyőrCsanak
Hódmező
vásárhely
lkrény
Jászapáti
Jászfényszaru
Jászladány

Jászszentandrás
Kaposvár
Kenderes
Kengyel
Kiskőrős

oák
oák
oá
av

Kiskunfélegy
háza                              av.

Kőtelek                   oák.
Kunszentmiklós   oák.

Miskolc                       av.

Mórahalom            oák.
Nagykan izsa            av.

8Zíre8yháza           :::
Öcsöd                      oák.
Pécs                      oáav.
Sopron                         av.

Sülysáp                    oák.

Szabadszállás           av.

Szászvár           avoák.

Szeged                        av.

Szol nok                       av.

Terény                     oák.
Tömörkény            oák.
Turkeve                     av.
Vác                           oák.

Szeptember 20.
alétfo,
Kapuvár
Lovászpatona
Mándok

Szeptember 21.

(kedd)

Hatvan                    oák.
Mihályi                    oák.

Szeptember 22.
(szerda)

Nyíradony `           oák.
Zalalövő                   ok.

Szeptember 24.
(péntek)

Dévaványa               oá.
Szeptember 25.              ```

(szombat)
B.Kiliti                         av.

Debrece n                  av.
Elek                          oák.
Jászárokszállás     oák.
Kőröstarc sa          o ák.
Mezoberény            av.
Pécs                      oáav.
Szabadhidvég       oák.
Zabar                      oák.

Szeptember 26.
(vasárnap)

Alattyán                    bv.
Apátfalva                  bv.
Becsvölgye
Paj zsszeg                  bv.
Békéscsaba              av.
Békés
szentandrás            oák.
Búcsúszentlászló   bv.

Csesztreg
Kerkaúj falu             bv.

Csongrád                   av.

Csoma                       av.
. Debrecen                   av.

Győr                           av.
Győr
Gorkijváros              bv.
Hatvan                        av.

Hódmező
vásárhely                   av.

Jászalső
szentgyörgy           oák.
Jászfényszaru       oák.
Kaposvár                  av.
Karcag                    oák.
Kisújszállás               av.

Kunhegye       av.oák.

Miskolc                      av.

Nagykőrös             oák.
Nyi'regyháza            av.
Pásztó                         av.

Pécs                      oá.av.

Pilis                             oák.

Szeged                        av.
Szol nok                      av.

Tamási              oák.av.

Tápiógyörgye       oák.
Tompa                       bv.
Tömörkény              bv.
Vecsés                      oák.

Zalaszentgrót        oák.

Szeptember 27.
alétfo,

Lenti                            ok.

Martonvásár         oák.
Szeptember 28.

0(edd)
Zirc                               bv.

Szeptember 29.
(szerda)

Lenti                             av.
` `Zalalövő                  ok.

Szeptember 30.
(csütörtök)

Kisbér                      oák.

Szany                            Ok.

Október 1.
(péntek)

Gyula                        Oák.

Hódmező
vásárhely                  oá.

Október 2.
(szombat)

B.Kiliti                         av.

Békéscsaba           oák.
Abony                        oá.
Debrecen           ok. av.

Füzesabony              av.
Gyula                          av.

Jászberény                av.
Marcali           av.mgv.

Nyergesújfal u          bv.

Pécs                   oák. av.

S zakmár                 oák.
Zirc                           oák.

Október 3.
(vasárnap)

Bak                               av.

Berhida                    oák.

Cegléd                        av.

Debrecen           ok.av.

Gyomaendrőd      oák.
Győr                           av.
Hódmező
vásárhely                   av.

Jászapáti                  oák.

Jászberény                av.

Kaposvár                  oá.
Kapuvár                     av.
Kiskunhalas   oák.av.

Kóka                        oák.

Kóny                           bv.

Lajosmizse     oák.av.
Miskolc                       av.

Nagyigmánd            bv.
N agykőrös               a v.

8:íre8yháza          :::
Pécs                   oák.av.

Rakamaz                oák.
Rábakecöl                 bv.

S7.eged                         av.

S zendrő                      bv.

iooc. s;zFpírEMp;ER    „LI]NGO  DROM"

Szentes                        av.

Szolnok                       av.

Tiszabercel             oák.

Tiszakécske              av.

Tiszaroff                oák.
Törökszent
miklós                          av.

Október 4.
alétfo,

Csongrád                  oá.
Dombrád                oák.
Füzesabony           oák.

Kiskőrös                 oák.

Kóny                           bv.

Kölcse                      oák.

Tiszacsege             oák.

Október 5.
0{edd)

Abaújszántó
Bátonyterenye
Cegléd
Dombrád
Nagyecsed
Nagykanizsa
Pocsaj
Tiszaluc

Október 6.
(szerda)

Kaba                          ok.
Miskolc                   oák.

Tornyiszent
miklós                          ok.

Tura                          oák.

Veszprém
varsány

Zalalövő
Október 7.

(csütörtök)
Encs

Ónod
Tiszafüred
Vésztő
Zalakomár

Október 8.
(péntek)

Sásd oák.av.

Október 9.
(szombat)

B.Kiliti                          av

Báta                         oák
Bátaszék                 oák

Csákvár                  oák
Debrecen                   av
Dévaványa             oák

Jászberény             oák
Nagybaracska       oák

Nagykörü               oák.

g:íracsád             3ií:
Pécs                       oá.av.

Tiszanána                oák.

Törökszent

miklós                       oák.

Október  10.

(vasárnap)

Besenyszög            oák.

Békéscsaba            oák.
Dabas                oák.av.

Debrecen                    av.

Fertőúj lak                  bv.

Gödöllő                   osk.

Győr
Hatvan

Hódmező
vásárhely

lgrici

Jászdózsa
Jászkarajenő
Kisbajcs

Kiskunfélegy

háza

Lasztonya
Marcali

Maroslelle

Miskolc

Nyi`regyháza

Pásztó
Pécs
SzegedKkd.
Szeged
Szendrő
Szentes

Szolnok

Tiszaderzs
Tura
Zalaegerszeg

Október  11.

(hétfol
Győr
Mezőkövesd

Október  12.

(kedd)

Gönc
Nádudvar
Zalaegerszeg

Október  13.

(szerda)

Csorna

Makó
Mezőcsát
Zalalövő
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